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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão.  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Responda a todas as questões. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Para responder às questões de 1 a 6, leia o texto 1. 

 

Texto 1 

 

Carteira de Vacinação na Promoção da Saúde Bucal Infantil¹ 

 

 Um projeto desenvolvido na Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná, encontrou um jeito 

inusitado — e muito efetivo — de garantir o acompanhamento odontológico desde os primeiros 

anos de vida. Veja só: logo após serem vacinados em um posto de saúde da cidade, os pequenos são 

encaminhados para um dentista do local. E a consulta, assim como o agendamento do retorno, fica 

registrada na carteira nacional de vacinação. As anotações servem como lembrete para os pais sobre 

a importância da saúde bucal de seus pequenos e, de quebra, facilitam o controle das visitas futuras 

ao odontologista, que passam a ser feitas com regularidade. Iniciada em 2007, a ação acarretou 

resultados incontestáveis. Quando as crianças monitoradas chegaram à idade escolar, 70% estavam 

livres de cárie e as outras 30% apresentavam apenas um estágio inicial da doença. 

Fonte: ¹www.premiosaúde.com.br  - acesso em 06/01/2015- Autor: Geraldo Stocco 

  

01. O texto trata de: 

A) Uma carteira de vacinação. 

B) A obrigatoriedade das visitas futuras dos bebês ao odontologista. 

C) O controle das consultas odontológicas dos bebês por meio da carteira nacional de vacinação.  

D) Anotações e registros na carteira especial de vacinação sobre consultas odontológicas. 

 

02. “As anotações servem como lembrete [...] e, de quebra, facilitam o controle...” de quebra, na 

frase, significa: 

A) Ao mesmo tempo. 

B) O controle das visitas futuras. 

C) Não tem um sentido; foi usada como uma expressão, por exemplo, “quebrar um galho”. 

D) Significa as anotações. 

 

03. “[...] encontrou um jeito inusitado e muito efetivo”. As palavras em destaque, na frase 

significam, respectivamente: 
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A) Estranho – essencial. 

B) Extraordinário – eficaz. 

C) Eficaz – estranho.  

D) Estranho – eficaz. 

 

04. Assinale a frase em que a concordância (nominal e/ou verbal) está de acordo com a norma culta 

da língua: 

A) Fazem anos que se tenta resolver o problema de saúde bucal no Brasil. 

B) Proibido a entrada de estranhos no local. 

C) Não sei aonde deixei meu celular. 

D) Há profissionais que sabem aonde querem chegar. 

 

05. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal: 

A) Recusei o trabalho que apresentaram-me. 

B) Me recusei ao trabalho proposto. 

C) Recusei o trabalho que me apresentaram. 

D) Ao trabalho proposto, me recusei. 

 

06. Assinale alternativa correta quanto ao uso da crase: 

A) As anotações servem como lembrete às mães sobre a importância da saúde bucal de seus 

pequenos. 

B) O projeto se estende à crianças desde o nascimento até a idade adulta. 

C) As crianças começam à ter saúde bucal muito cedo. 

D) À ação da Prefeitura de Ponta Grossa é preventiva. 

 

Para responder às questões de 7 a 10, leia o texto 2. 

 

Texto 2 

 

 Na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo em Bauru, no interior paulista, 

uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil com o xilitol, 

substância antimicrobiana e remineralizadora. Encontrado em frutas e também produzido 

industrialmente a partir de sabugo de milho, ele já é utilizado como substituto do açúcar em 

chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. O problema é que, para conseguir a proteção, você 
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precisaria mascar cinco unidades ao dia, durante 15 minutos cada. Convenhamos: haja disciplina! A 

saída criativa desses pesquisadores finalistas do Prêmio SAÚDE foi, então, inserir o xilitol em um 

verniz a ser aplicado nos dentes. Dessa forma, ele fica por tempo suficiente na boca para protegê-la 

de bactérias. Nos testes realizados, o verniz com concentração de 20% de xilitol ainda foi capaz de 

promover a remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. Um enorme ganho 

conquistado com uma tática simples e inovadora. 

Fonte: ¹www.premiosaúde.com.br  - acesso em 06/01/2015 

Autores: Marília Afonso Rabelo Buzalaf, Cristiane de Almeida Baldini Cardoso, Aline Rogéria Freire de Castilho, Ana 

Carolina Magalhães, Agnes de Fátima Faustino Pereira, Thiago Cruvinel da Silva, Magali de Lourdes Caldana, José 

Roberto de Magalhães Bastos. 

 

07. Considerando o texto e o assunto abordado, o título mais adequado é: 

A) Um verniz na prevenção da cárie. 

B) Xilitol: substituto do açúcar em chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. 

C) A remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. 

D) O problema de saúde bucal no Brasil. 

 

08. “Um enorme ganho conquistado com uma tática simples e inovadora”. As palavras em 

destaque, na frase, podem ser substituídas, respectivamente, sem alteração de sentido na frase: 

A) Técnica e nova. 

B) Estratégia e diferente. 

C) Estratégia e nova. 

D) Técnica e interessante. 

 

09. “Convenhamos: haja disciplina!”, a frase se refere ao fato de: 

A) A saída criativa dos pesquisadores, que com disciplina e estudo encontraram uma alternativa. 

B) Mascar cinco unidades de chicletes, ao dia, durante 15 minutos cada. 

C) Uma tática simples e inovadora. 

D) Conseguir proteção contra as cáries. 

 

 

10. “[...] uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil”. Na 

oração: 

A) Há um erro de concordância, porque o verbo atacou deveria estar no plural, atacaram, 

concordando com especialistas. 

B) Não há erro, porque atacou se refere ao principal problema, que está após o verbo. 
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C) Não há erro, porque concorda com o sujeito simples da frase: uma equipe de especialistas. 

D) Nenhuma das alternativas. 

 

Raciocínio Lógico 

 

11. A resposta para um processo de sistematização de produtos de informática advém de uma 

combinação de sistemas de equação de tripla aplicação de variáveis incógnitas, então as equações 

são as seguintes retas: r(1): X + Y + Z = 11;  r(2): 2X – Y – Z = - 5;  r(3): 3X – 2Y + Z = 6. Então o 

produto entre as variáveis X e Y (X*Y) é igual a? 

A) 12. 

B) 10. 

C) 6. 

D) 24.  

 

12. José fez um acordo com seu filho João, pois possui o valor de (30X - 20). Se o José dobrar o 

valor por três oportunidades e a cada oportunidade der R$ 10,00 para João, esse ficará com saldo 

Zero. Não esquecer que só dobrará o resultado após deduzir do que o pai possuía, os R$ 10,00 a 

cada passo do processo de doação. Que valor representa 30X – 20?  

A) X= 25,50. 

B) X= 30,50. 

C) X= 6,50. 

D) X= 17,50. 

 

13. Uma sequência lógica representa um encadeamento de símbolos, sons, sinais que se repetem ou 

que seguem um mesmo raciocínio que pode ser no sentido crescente, decrescente ou representa uma 

unidade representativa. Nesse caso, qual das sequências representa essa definição apresentada na 

questão? 

A) Búfalo – coelho – leão – vaca.  

B) Abdução – cdlvision – efervescente – ghustavo.  

C) Canarinho – papagaio – urubu – calopsita.  

D) Feijão – arroz – estrogonofe – macarrão.  

 

14. Eventos do dia-a-dia podem ser traduzidos por fórmulas ou expressões matemáticas as quais 

chamamos de “modelagem matemática”. Sabe-se que a Probabilidade de ocorrência de uma pessoa 
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encontrar uma moeda na rua é de P(x)= 0,30, perguntamos. Para que duas meninas possam estar 

inseridas nesse mesmo evento (locais diferentes) e ao mesmo tempo, qual a probabilidade de termos 

a ocorrência de resultados iguais para as duas jovens? 

A) 58%. 

B) 42%. 

C) 50%. 

D) 100%.  

 

15. Temos as idades de um pai e de um filho. O pai está casado a 28 anos e não foi pai antes de 

estar casado com a mãe do rapaz. A idade do pai é igual ao dobro da idade do filho adicionado de 2 

anos. Já, se triplicarmos a idade do filho temos a idade do pai adicionada de 23 anos. Qual é a soma 

das idades de pai e filho? 

A) 100 anos. 

B) 70 anos. 

C) 77 anos. 

D) 88 anos. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. De acordo com o Art. 7° da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste, que trata dos 

símbolos do município, é correto afirmar que: 

I. São símbolos do município de São Miguel do Oeste apenas sua bandeira e seu brasão sendo que a 

lei poderá estabelecer outros símbolos. 

II. É símbolo do município apenas sua bandeira e a lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor 

sobre sua utilização no território do município.  

III. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino, seu brasão e seu 

selo de armas, ficando vedada a criação ou utilização de outros símbolos que não descritos na Lei 

Orgânica do Município.  

IV. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino e seu brasão. 

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas:  

A) Apenas a assertiva I está correta. 

B) Apenas a assertiva II está correta. 

C) As assertivas I, II e III estão incorretas. 

D) As assertivas II, III e IV estão incorretas.  
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17. O Art. 161 da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste estabelece que para assegurar 

a defesa e preservação do meio ambiente, incumbe ao Poder Público Municipal, em conjunto com 

outros poderes ou isoladamente, e onde se omitirem os órgãos estaduais e federais competentes: 

I. Implantar sistema de áreas de preservação representativo de todos os ecossistemas, originais do 

espaço territorial do município, vedada qualquer utilização ou atividade que comprometa seus 

atributos essenciais. 

II. Estimular e promover reflorestamento ecológico, com qualquer tipo de espécie vegetal, ainda 

que exótica, em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos 

hídricos, bem como a conservação de índices mínimos de cobertura vegetal. 

III. Fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de técnicas, 

métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana e fontes de 

radioatividades, som, calor e outras. 

IV. Informar sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio 

ambiente, as situações de risco de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à 

saúde presentes apenas no ar e na água. 

V. O Poder Público Municipal deverá ter viveiro próprio para a produção de mudas suficientes para 

atender a demanda, sendo vedada a firmação de convênios com a finalidade de produção de mudas. 

VI. Proteger e preservar a fauna e flora, em especial as espécies ameaçadas de extinção, as 

vulneráveis ou raras, assegurando sua preservação e reprodução, vedadas as práticas que submetem 

os animais à crueldade. 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas: 

A) Estão corretas as afirmativas II e VI. 

B) Estão corretas as afirmativas I e VI. 

C) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e VI. 

D) Estão corretas as afirmativas II, IV e V. 

 

18. O fator determinante da colonização e povoamento do Extremo Oeste Catarinense foi o 

econômico. Destacou-se principalmente a empresa colonizadora Barth, Benetti e Cia Ltda, fundada 

em janeiro de 1940. A respeito desta colonizadora é incorreto afirmar que: 

A) Esta empresa foi fundada na cidade de Caxias do Sul/RS. 
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B) Um dos objetivos da empresa era a exploração de madeiras existentes nas glebas , adquiridas das 

Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União, para serragem, transporte e exportação, 

principalmente de araucárias. 

C) Um dos objetivos da empresa era o desenvolvimento das atividades relacionadas com a 

colonização das terras, fator social motivado, principalmente pelo esgotamento das terras gaúchas, 

que se tornaram impróprias para plantio de cereais e que levaram inúmeras famílias de colonos a 

migrar para terras catarinenses, em busca de solo fértil para suas lavouras e sobrevivência de suas 

famílias. 

D) A empresa Barth, Benetti e Cia Ltda foi fundada pelos sócios Alberto Dalcanalle, Willy Barth e 

Gastão Luiz Benetti e sua sede ficava em Curitiba/PR.  

 

19. Em janeiro de 2015, atiradores atacaram a sede de um jornal satírico francês, em Paris. Sobre 

este assunto analise as afirmativas abaixo: 

I. Gritando “Allahu akbar” (Deus é maior), enquanto disparavam metralhadoras AK-47, pelo  

menos dois homens, de acordo com fontes de segurança, atacaram a sede do jornal Charlie Hebdo, 

deixando 12 mortos, dos quais 8 jornalistas, entre estes o diretor chargista Bernard Verlhac.. 

II. O jornal já sofreu ataques anteriormente por publicar caricaturas de líderes muçulmanos e do 

profeta Maomé. Em 2012 a redação do jornal, que fica próxima ao Museu do Louvre, foi alvo de 

um incêndio criminoso após publicar uma série de caricaturas de Maomé. 

III. Segundo informações de um jornalista do Charlie Hebdo, os atiradores chegaram ao local na 

hora da reunião da redação. Segundo este jornalista, os atiradores sabiam que as reuniões da equipe 

editorial aconteciam nas terças-feiras , às 10h da manhã de Paris.  

IV. Um responsável pela Al-Qaeda do Iemen, enviou na sexta-feira seguinte ao atentado um 

comunicado à Associated Press, onde informa que o grupo não teve responsabilidade alguma sobre 

o atentado ao jornal Charlie Hebdo.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas a afirmativas estão incorretas. 

B) Apenas uma afirmativa está correta. 

C) Apenas duas afirmativas estão incorretas. 

D) Apenas uma afirmativa está incorreta.  

 

20. Um brasileiro foi condenado a pena de morte, após 11 anos de prisão, pelo crime de tráfico de 

drogas. Sobre tal fato analise as afirmativas abaixo: 
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I. Marco Archer Cardoso Moreira, foi condenado a morte por tráfico de drogas na Indonésia. Ele foi 

o primeiro brasileiro executado por crime no exterior.  

II. O brasileiro foi preso em agosto de 2003, quando tentou entrar na Malasia, transportando pouco 

mais de 13 quilos de heroína, escondidos em uma asa delta desmontada.  

III. O brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira foi preso em 2003, no aeroporto de Jacarta, com 

pouco mais de 13 quilos cocaína, escondidos em uma asa delta desmontada.  

IV. Archer fugiu do aeroporto e foi encontrado duas semanas após na Ilha de Sumbawa. Ele 

confessou o crime e disse ter recebido dez mil dólares para transportar a droga.  

V. A presidente Dilma Roussef, fez um pedido de clemência ao presidente Joko Widodo em favor 

do brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, que foi negado, sob a alegação de que o processo 

respeitou as leis do país e que não havia razão para cancelar a aplicação da pena de morte. 

Juntamente com o brasileiro mais três pessoas foram fuziladas. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Estão corretas as afirmativas I, II e IV. 

B) Estão corretas as afirmativas I, III e V. 

C) Estão incorretas as afirmativas II e V.  

D) Estão incorretas as afirmativas III e V.  

 

Conhecimentos específicos 

 

21. A formação profissional dos assistentes sociais a partir dos anos de 1990 está disposta num 

projeto pedagógico que contempla um conjunto de valores e diretrizes que lhe configuram uma 

direção estratégica e um determinado perfil profissional. Em vista das transformações sociais que se 

traduzem nas particularidades da profissão, o projeto profissional foca na necessidade de formar 

profissionais capazes de desvendar as dimensões constitutivas reconhecidas como:  

A) Competência técnica, crítica teórica e compromisso ético-político. 

B) Embasamento teórico, ação interventiva e reconhecimento das realidades sociais. 

C) Prática, atribuições e compromisso profissional. 

D) Teoria, atribuições e prática interventiva. 

 

22. O debate crítico e os encaminhamentos políticos do conjunto CFESS/CRESS sinalizam, no 

âmbito do exercício profissional e na conjuntura adversa, uma agenda de prioridades, em processo 

de construção, com centralidade: nas condições e relações de trabalho; no aprofundamento e 

detalhamentos das competências e atribuições privativas; no aprofundamento de particularidades 
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profissionais que tem sustentáculo nos instrumentos para a fiscalização do exercício profissional do 

assistente social, aprimorado no âmbito da formação, da intervenção e das condições éticas e 

técnicas. Assinale as alternativas com (V) Verdadeiro ou (F) Falso. 

(   ) A Política Nacional de Fiscalização (PNF) está organizada em eixos, diretrizes e objetivos que 

se desdobram no plano de ações e metas organicamente vinculadas às prerrogativas que orientam 

sua execução, em caráter  focado no âmbito disciplinador. 

(    ) Resolução do CFESS n. 512/2007 reformula as normas gerais para o exercício da Fiscalização 

Profissional e atualiza a Política Nacional de Fiscalização. 

(    ) Resolução do CFESS n. 513/2007 define Procedimentos para efeito da Lacração do Material 

Técnico sigiloso do Serviço Social. 

(    ) Resolução do CFESS n. 493/2006 dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício 

profissional do assistente social.  

(     ) Resolução CFESS n. 513/2007 foi extinta em vista das diferenças e particularidades regionais,  

sendo abarcada pelas prerrogativas constantes da Resolução que regulamenta as normas gerais para 

o exercício da Fiscalização Profissional e a Política Nacional de Fiscalização (PNF) constantes na 

Resolução CFESS n. 512/2007. 

(    ) A dimensão afirmativa de princípios e compromissos conquistados expressa a concretização de 

estratégias para o fortalecimento do projeto ético-político profissional e da organização política da 

categoria em defesa dos direitos, das políticas públicas e da democracia e, a luta por condições de 

trabalho condignas e qualidade dos serviços profissionais prestados; a dimensão político-

pedagógica compreende a adoção de procedimentos técnico-políticos de orientação e politização 

dos assistentes sociais, usuários, instituições e sociedade em geral, acerca dos princípios e 

compromissos ético-políticos do Serviço Social, na perspectiva da prevenção contra a violação da 

legislação profissional; a dimensão normativa e disciplinadora abrange ações que possibilitem, a 

partir da aproximação das particularidades sócio-institucionais, instituir bases e parâmetros 

normativo-jurídicos reguladores do exercício profissional, coibindo, apurando e aplicando 

penalidades previstas no Código de Ética Profissional, em situações que indiquem violação da 

legislação profissional. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F, V, F.  

B) V, F, V, F, V, V.  

C) V, V, V, V, F, F. 

D) F, V, V, V, F, V. 
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23. Dentre os desafios postos aos assistentes sociais, está a formulação de projetos que darão 

materialidade à ação interventiva. Assim, é imperativo ao assistente social identificar o que requer a 

intervenção profissional e reconhecer de que forma esta intervenção irá responder às necessidades 

sociais nas quais a profissão é requerida. Afirma-se, portanto que o Serviço Social brasileiro 

construiu um projeto profissional: 

A) Radicalmente inovador e crítico, com fundamentos históricos e teórico-metodológicos da 

tradição funcionalista, apoiado em valores éticos humanistas e nas particularidades da formação 

histórica do país. 

B) Radicalmente inovador e crítico, com fundamentos históricos e teórico-metodológicos da 

tradição marxista, apoiado em valores de mercado maniqueístas e nas particularidades da formação 

histórica do país. 

C) Radicalmente conservador e crítico, com fundamentos históricos e teórico-metodológicos da 

tradição marxista, apoiado em valores éticos humanistas e nas particularidades da formação 

histórica do país. 

D) Radicalmente inovador e crítico, com fundamentos históricos e teórico-metodológicos da 

tradição marxista, apoiado em valores éticos humanistas e nas particularidades da formação 

histórica do país. 

 

24. Os Benefícios Assistenciais integram a política de assistência social e se configuram como 

direito do cidadão e dever do Estado. São prestados de forma articulada às seguranças afiançadas 

pela Política de Assistência Social, por meio da inclusão dos beneficiários e de suas famílias nos 

serviços socioassistenciais e de outras políticas setoriais, ampliando a proteção social e promovendo 

a superação das situações de vulnerabilidade e risco social. 

I. Os Benefícios Assistenciais se dividem em duas modalidades direcionadas a públicos específicos: 

o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e os Benefícios Eventuais.  

II. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) garante a transferência mensal de 1 (um) salário 

mínimo vigente ao idoso, com idade de 65 anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer 

idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os 

quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Em ambos os casos, devem 

comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família.  

III. Os Benefícios Eventuais caracterizam-se por seu caráter suplementar e permanente, prestados 

aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária 

e de calamidade pública. 
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IV. O acesso aos Benefícios Assistenciais é um direito do cidadão. Deve ser concedido primando-se 

pelo respeito à dignidade dos indivíduos que deles necessitem.  

V. Todo o recurso financeiro do Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) provém do 

orçamento da Seguridade Social, sendo administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) e repassado ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio do 

Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). A prestação e o financiamento dos benefícios 

eventuais são de competência dos municípios e do Distrito Federal, com responsabilidade de 

cofinanciamento pelos estados. 

Dentre as assertivas acima, assinale a alternativa que corresponde às certas:  

A) I, II, IV e V.  

B) I, III, e V.  

C) III e V apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

25. A entrevista representa uma técnica de coleta de dados na qual o pesquisador tem um contato 

mais direto com a pessoa, no sentido de se inteirar de suas opiniões acerca de um determinado 

assunto. O roteiro da entrevista pode ser de duas formas. Assinale a alternativa correta.  

A) Entrevista organizada e não organizada. 

B) Entrevista básica, com perguntas abertas e fechadas e ampla, com perguntas abertas apenas. 

C) As entrevistas podem ser estruturadas, constituídas de perguntas definidas; ou semiestruturadas, 

permitindo uma maior liberdade ao pesquisador. 

D) Entrevistas podem ser estruturadas, constituídas de maior liberdade; ou semiestruturadas, 

permitindo uma liberdade moderada possibilitando a definição de perguntas ou não pelo 

pesquisador, como melhor convier. 

 

26. Assinale a alternativa que completa a frase de forma correta. No Brasil, o acesso aos direitos 

sociais seguiu o caminho das regulações trabalhistas, vinculado a noção de seguro social, ou seja, 

quem contribui tem direito a receber e ter acolhida nas suas demandas. Essa lógica gerou a ideia de 

contrapartida para o acesso, produzindo uma cultura bastante refratária à condição do acesso pela 

garantia __________________. 

A) Dos benefícios. 

B) Dos direitos. 

C) Da permanência. 

D) Da política de organização. 
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27. Os usuários da assistência social são definidos pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) 

como: 

A) Aqueles que se encontram sem em vulnerabilidade de trabalho. 

B) Aqueles que necessitam de Proteção Social  Especial (PSE) considerando as condições de vida 

das famílias. 

C) Aqueles que dela necessitarem, no caso, todos os cidadãos que se encontram fora dos canais de 

proteção pública: trabalho, serviços sociais e públicos e as redes sociorrelacionais. 

D) Aqueles cidadãos que se autodenominarem que dela necessitam: trabalho, serviços sociais, 

públicos e privados e as redes socioassistenciais. 

 

28. O Art. 30 da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) define como condição para os 

repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de que trata a lei, a efetiva 

instituição e funcionamento de três exigências:  

A) Do Plano de Assistência Social, da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e do Sistema 

Único da Assistência Social (SUAS). 

B) Do Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil; 

Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência 

Social; Plano de Assistência Social. 

C) Do Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil. 

D) Da Básica, Média e Alta Complexidade. 

 

29. Apresenta caráter preventivo e processador da inclusão social e tem como objetivos prevenir 

situações de risco através do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento 

de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de 

vulnerabilidade social decorrentes da pobreza, privação e ou fragilização de vínculos afetivos. Esta 

afirmação se refere: 

A) Proteção Social Básica (PSB). 

B) Proteção Social  Especial (PSE). 

C) Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). 

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

30. Os serviços de Proteção Social Especial (PSE): 

A) Voltam-se apenas para indivíduos em situação de alta vulnerabilidade pessoal. 
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B) Voltam-se apenas para grupos em situação de abandono. 

C) Voltam-se a indivíduos e grupos em situação de alta vulnerabilidade pessoal e social, 

decorrentes do abandono, privação, perda de vínculos, exploração, violência, entre outras. 

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

31. Os Serviços de Proteção Social devem prover um conjunto de seguranças que cubram, reduzam 

e previnam riscos e vulnerabilidades sociais e ainda necessidades emergentes ou permanentes de 

problemas pessoais e sociais de usuários. Na PNAS (2004) as seguranças a serem garantidas são: 

A) Segurança de acolhida; segurança social de renda; segurança de convívio; segurança de 

desenvolvimento da autonomia e segurança de benefícios materiais. 

B) Segurança de acolhida, pois esta é a segurança principal para os usuários. 

C) Segurança para todos de forma incondicional em vista do caráter permanente dos benefícios.  

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

32. Consolida os principais eixos a serem considerados para a gestão do trabalho na área da 

assistência social. Esta afirmação se refere à: 

A) Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social NOB/SUAS. 

B) Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único da Assistência Social NOB-

RH/SUAS. 

C) Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social NOB/SUAS e a Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único da Assistência Social NOB-

RH/SUAS. 

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

33. Atualmente se observa que o Serviço Social alterou e deslocou a direção social da profissão a 

partir dos anos de 1970 e alguns fatores contribuíram para esta alteração: Assinale a alternativa 

correta.  

A) Históricos, práticos e políticos. 

B) Aspectos relativos aos indivíduos, dos grupos e das comunidades. 

C) Aspectos históricos, técnicos. 

D) Condicionantes de totalidade, contradição e mediação. 

 

34. É uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção 

de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em 
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examinar fatos ou ferramentas que se deseja estudar. Ajuda o pesquisador a identificar e a obter 

provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam 

seu comportamento. Assinale a alternativa correta.  

A) Entrevista. 

B) Coleta de dados. 

C) Pesquisa documental. 

D) Observação. 

 

35. Considera-se que o Código de Ética da profissão apresenta ferramentas imprescindíveis para o 

trabalho dos assistentes sociais na saúde em todas as suas dimensões: na prestação de serviços 

diretos à população, no planejamento, na assessoria, na gestão e na mobilização e participação 

social. Nesse sentido, realizar uma atuação competente e crítica do Assistente Social na área da 

saúde consiste em: 

I. Estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de usuários que lutam pela real 

efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS); conhecer as condições de vida e trabalho dos 

usuários, bem como os determinantes sociais que interferem no processo saúde-doença. 

II. Facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde da instituição e da rede de 

serviços e direitos sociais, bem como de forma compromissada e criativa submeter à 

operacionalização de seu trabalho aos rearranjos propostos pelos governos que descaracterizam a 

proposta original do SUS de direito, ou seja, contido no projeto de Reforma Sanitária; buscar a 

necessária atuação em equipe, tendo em vista a interdisciplinaridade da atenção em saúde. 

III. Estimular a individualidade da política, tendo em vista realizar ações que fortaleçam a 

articulação entre as políticas de seguridade social, superando a fragmentação dos serviços e do 

atendimento às necessidades sociais; efetivar, individualmente com outros trabalhadores da saúde, 

espaços nas unidades que garantam a participação popular e dos trabalhadores de saúde nas 

decisões a serem tomadas. 

IV. Elaborar e participar de projetos de educação permanente, buscar assessoria técnica e 

sistematizar o trabalho desenvolvido, bem como realizar investigações sobre temáticas relacionadas 

à saúde. 

V. Efetivar assessoria aos movimentos sociais e/ou aos conselhos a fim de potencializar a 

participação dos sujeitos sociais contribuindo no processo de democratização das políticas sociais, 

ampliando os canais de participação da população na formulação, fiscalização e gestão das políticas 

de saúde, visando ao aprofundamento dos direitos conquistados. 

Considerando as afirmações acima elencadas, assinale a alternativa que corresponde às incorretas:  
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A) I, II, III e IV.  

B) I, II, e V.  

C) II e III. 

D) Todas as afirmações estão incorretas. 

 

36. A Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993 dispõe sobre a profissão de assistente social, contudo 

esta Lei sofreu alterações em vista das movimentações e lutas dos organismos representativos 

identificados como conjunto CFESS/CRESS. Dentre as conquistas alcançadas pode-se identificar: 

A) O Art. 1
o
 da Lei n

o
 8.662, de 7 de junho de 1993, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5

o
-A 

que refere sobre a duração do trabalho do Assistente Social que é de 30 (trinta) horas semanais  

alteração trazida pela Lei nº 12.217, de 26 de agosto de 2010. 

B) O Art. 1
o
 da Lei n

o
 8.662, de 7 de junho de 1993, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5

o
-A 

que refere sobre a duração do trabalho do Assistente Social que é de 30 (trinta) horas semanais  

alteração trazida pela Lei nº 12.217, de 26 de agosto de 2009. 

C) O Art. 1
o
 da Lei n

o
 8.662, de 7 de junho de 1993, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5

o
-A 

que refere sobre a duração do trabalho do Assistente Social que é de 30 (trinta) horas semanais  

alteração trazida pela Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2011. 

D) O Art. 1
o
 da Lei n

o
 8.662, de 7 de junho de 1993, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5

o
-A 

que refere sobre a duração do trabalho do Assistente Social que é de 30 (trinta) horas semanais  

alteração trazida pela Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010. 

 

37. As competências e atribuições previstas ao assistente social estão dispostas na Lei de 

Regulamentação da Profissão (8662/93). Sobre as competências e atribuições é correto afirmar: 

I. As competências estão explicitadas no artigo 4
 o

, são genéricas e expressam capacidade de aplicar 

ou dar resolutividade a determinado assunto, não sendo exclusiva, de uma única profissão, mas a ela 

pertencem em função da capacitação dos profissionais. 

II. Atribuições privativas são prerrogativas exclusivas, privilégio de uma área, direito e poder de 

realizar algo, e na Lei 8662 estão inscritas no artigo 5
o
. 

III. As atribuições estão explicitadas no artigo 4
o
, são genéricas e expressam capacidade de aplicar 

ou dar resolutividade a determinado assunto, não sendo exclusiva, de uma única profissão, mas a ela 

pertencem em função da capacitação dos profissionais. 

IV. As competências estão explicitadas no artigo 5
o
, são genéricas e expressam capacidade de 

aplicar ou dar resolutividade a determinado assunto, não sendo exclusiva, de uma única profissão, 

mas a ela pertencem em função da capacitação dos profissionais. 
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V. A alteração trazida pela Lei passou a considerar atribuições e competências como sinônimos, 

ficando os dois artigos respaldados pelo artigo 4
o
.  

Dentre as assertivas acima, assinale a alternativa que corresponde às corretas:  

A) I, II, IV e V.  

B) I, III, e V.  

C) III e V. 

D) I e II. 

 

38. A administração do Fundo da Assistência Social é de responsabilidade do: 

A) Conselhos. 

B) Órgão gestor. 

C) Usuários. 

D) Conjuntamente do conselho, do órgão gestor e dos usuários. 

 

39. O trabalho social com indivíduos, grupos e famílias tem em seu bojo as ações dos assistentes 

sociais como executores terminais das políticas sociais e que referenciam um arco bastante grande 

de ações profissionais que se desenvolvem em diversos espaços sócio-ocupacionais. Nessa seara é 

correto afirmar:  

A) Que as atividades desenvolvidas pelos assistentes sociais têm função pedagógica emancipatória 

com ações que interferem na formação de condutas e subjetividades de sujeitos. Nesse contexto, 

postula-se a orientação e o acompanhamento como ações de natureza socioeducativa e que como os 

nomes indicam, interferem na vida de indivíduos, grupos e famílias. 

B) Que as atividades desenvolvidas pelos assistentes sociais têm função pedagógica com ações que 

não interferem na formação de condutas dos sujeitos. Nesse contexto, postula-se a orientação e o 

acompanhamento como ações de natureza socioeducativa e que como os nomes indicam, interferem 

na vida de indivíduos, grupos e famílias. 

C) Que as atividades desenvolvidas pelos assistentes sociais têm ações que interferem na formação 

de sujeitos, contudo não podem e nem devem interferir na vida de indivíduos, grupos e famílias. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

40. A Previdência Social publicou no ano de 2013 a Lei Complementar 142. Esta LEC: 

A) Regulamenta o § 1
o
 do art. 203 da Constituição Federal, no tocante à pensão por morte da pessoa 

com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 



Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 022/2014 

 

18 

Prova Assistente Social 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

B) Regulamenta o § 1
o
 do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à pensão por morte da pessoa 

com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

C) Regulamenta o § 1
o
 do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa 

com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

D) Regulamenta o § 1
o
 do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria, auxílio 

doença e pensão por morte da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS). 

 




