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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

MATEMÁTICA 06 a 09 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 a 30 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o poema, a seguir, de Manuel Bandeira: 
 
CARTAS DE MEU AVÔ 
 
A tarde cai, por demais 
Erma, úmida e silente… 
A chuva, em gotas glaciais, 
Chora monotonamente. 
 
E enquanto anoitece, vou 
Lendo, sossegado e só, 
As cartas que meu avô 
Escrevia a minha avó. 
 
Enternecido sorrio 
Do fervor desses carinhos: 
É que os conheci velhinhos, 
Quando o fogo era já frio. 
 
Cartas de antes do noivado… 
Cartas de amor que começa, 
Inquieto, maravilhado, 
E sem saber o que peça. 
 
Temendo a cada momento 
Ofendê-la, desgostá-la, 
Quer ler em seu pensamento 
E balbucia, não fala… 
 
A mão pálida tremia 
Contando o seu grande bem. 
Mas, como o dele, batia 
Dela o coração também. 
 

Questão 01  
 
Dentre as figuras de linguagem presentes neste 
poema, é CORRETO afirmar: 
 

(A) “A chuva, em gotas glaciais, 
Chora monotonamente”. (Prosopopeia ou 

Personificação) 

 

(B) “Quando o fogo era já frio” (Hipérbole) 
 

(C) “E balbucia, não fala…” (Polissíndeto) 
 

(D) “Mas, como o dele, batia 
Dela o coração também. (Antítese) 

 

Questão 02  
 
Quais são as características presentes no segundo 
verso da primeira estrofe? 
 

(A) Movimentada e agitada. 
(B) Solitária e silenciosa. 
(C) Calorosa e cheia de mistérios. 
(D) Rebelde e repleta de dúvidas. 

 

Questão 03  
 

Quanto aos termos destacados, a seguir, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
(A) “Enternecido sorrio” – Nesta oração não há 

sujeito. 

(B) “Ofendê-la, desgostá-la” – Os pronomes 
destacados funcionam sintaticamente como 
adjunto adnominal. 
 

(C) “A mão pálida tremia” – O verbo em destaque 
está conjugado no pretérito imperfeito do modo 
indicativo. 

 
(D) “As cartas que meu avô escrevia a minha avó” – 

Em destaque, apenas pronomes 
demonstrativos. 

 

Questão 04  
 
Observe a ortografia das palavras, a seguir, e assinale 
a alternativa CORRETA: 
 

(A) Os bombeiros obteram os melhores resultados 
no socorro às vítimas do incêndio. 
 

(B) A coordenação pedagógica da escola 
incomendou os livros didáticos para análise. 

 
(C) A população precisa ter bom censo para 

votação de seus representantes legais. 
 

(D) É necessário discernimento para a tomar 
grandes decisões. 
 

Questão 05  
 
Quanto à relação entre fonema e letra, é CORRETO 
afirmar: 
 

(A) MAÇÃ – 4 letras e 5 fonemas. 
(B) RELÓGIO – 7 letras e 6 fonemas. 
(C) CHAVE – 5 letras e 4 fonemas. 
(D) PÁSSARO – 7 letras e 7 fonemas. 

 

MATEMÁTICA 

 

Questão 06  
 
Um celular que custava R$ 890,00 entrou na promoção 
e passou a custar R$ 712,00. Com base nessas 
informações, é CORRETO afirmar que o celular teve 
um desconto de: 
 

(A) 10%. 
(B) 20%. 
(C) 30%. 
(D) 40%. 
 

Questão 07  
 
André aplicou um capital de R$ 8400,00 por um 
período de 15 meses à taxa de juros simples de 5% ao 
mês. Sobre essa aplicação, podemos afirmar que o 
juros obtido é igual a: 
 

(A) R$ 4800,00. 
(B) R$ 5400,00. 
(C) R$ 5900,00. 
(D) R$ 6300,00. 

 

Questão 08  
 
Considere os conjuntos F = {3,7,9,12,13,15,16} e H = 
{1,6,10,12,14,15}, sobre esses dois conjuntos podemos 
afirmar que: 
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(A) F ∩ H = {12,15} 
(B) F ∪ H = {3,6,7,9,13,14,15,16} 

(C) F ∪ H = {1,3,6,7,10,12,13,15,16 }    

(D) F ∩ H = {1,6,10,14} 
 

Questão 09  
 
Uma calçada de 900 m² está sendo construída. Em 8 
dias foram construídos 120 m² da calçada. 
Considerando que a construção continue no mesmo 
ritmo, é CORRETO afirmar que a calçada estará 
concluída em uma quantidade de dias igual a: 
 

(A) 30 dias. 
(B) 45 dias. 
(C) 60 dias. 
(D) 75 dias. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 10  
 
Segundo José Paulo Netto (2012), a “Ofensiva 
Neoliberal” tem como causa: 
 

(A) A crise de gestão do Welfare State [Estado de 
Bem Estar Social]. 

(B) A crise do fim do socialismo real. 
(C) A crise do movimento reformista. 
(D) As crises cíclicas do capital. 

 

Questão 11  
 
Sobre o surgimento das políticas sociais no Brasil, 
segundo Rizzoti (2001), é CORRETO afirmar: 
 

(A) Surge na década de 1930, focada na proteção 
dos trabalhadores formais urbanos. 

 
(B) Surge na década de 1970, focada na proteção 

aos trabalhadores rurais, urbanos, domésticos e 
autônomos e urbanos. 

 
(C) Surge na década de 1970, com a Consolidação 

das Leis Trabalhistas (CLT). 
 

(D) Surge na década de 1980, com a criação do 
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). 

 

Questão 12  
 
Segundo as diretrizes curriculares da Associação 
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
(ABEPSS), os pressupostos norteadores da formação 
profissional do assistente social traduzem-se pela: 
 

(A) Compreensão do Serviço Social como profissão 
interventiva no âmbito das políticas sociais, cuja 
emergência se dá com o desenvolvimento 
capitalista monopolista. 
 

(B) Compreensão do Serviço Social como profissão 
interventiva no âmbito dos processos de 
trabalho acirrado com as contradições do 
desenvolvimento capitalista monopolista. 

 
 
 
 
 
 

(C) Compreensão do Serviço Social como profissão 
interventiva no âmbito do neoliberalismo, que se 
desenvolve e se acirra, evidenciando o 
desmonte das políticas públicas estatais.  
 

(D) Compreensão do Serviço Social como profissão 
interventiva no âmbito da questão social, 
expressa pelas contradições do 
desenvolvimento capitalista monopolista. 

 

Questão 13  
 
Segundo Baptista (2003), fazem parte do processo de 
avaliação: 
 

(A) Estratégia, perspicácia e conjuntura. 
(B) Conjuntura, estrutura e atores sociais. 
(C) Objetivos, metas e foco. 
(D) Eficiência, eficácia e a efetividade. 

 

Questão 14  
 
Baptista (2003), ao retomar as ideias de Ferreira (1965), 
afirma que o planejamento, organiza-se pelas 
seguintes operações complexas e interligadas: 
 

(A) Decisão, reflexão, ação e retomada de reflexão.  
 

(B) Decisão, racionalidade, decisão, ação e 
objetividade. 

 
(C) Reflexão, decisão, ação e retomada de reflexão. 

 
(D) Reflexão, dimensão política e técnica, decisão e 

ação. 
 

Questão 15  
 
Segundo a Política Nacional da Assistência Social 
(PNAS/2004), são funções da assistência social: 
 

(A) Defesa de direitos, proteção e vigilância 
socioassistencial. 
 

(B) Provisão de serviços, programas, projetos e 
benefícios. 

 
(C) Matricialidade sociofamiliar e territorialização. 

 
(D) Monitoramento, avaliação e vigilância 

socioassistencial. 
 

Questão 16  
 
A Constituição Federal de 1988, em vigência no país 
desde 1988 (capítulos II, artigos 194 a 204) e a lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS) 1993, 
trouxeram a assistência social para um novo campo: o 
campo da Seguridade Social e da Proteção Social. Isso 
implica considerar, segundo Couto et al. (2012). 
 

(A) A compreensão da assistência social no campo 
do direito, da universalidade dos acessos a 
todos os necessitados. 
 

(B) A compreensão da assistência social no campo 
do direito, da universalidade dos acessos a 
todos os que dela necessitarem. 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
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(C) A compreensão da assistência social no campo 
do direito, da universalidade dos acessos a 
todos os incapazes para o trabalho. 
 

(D) A compreensão da assistência social no campo 
do direito, da universalidade dos acessos a 
todos, que, por limites de acesso material, 
empobreceram. 

 

Questão 17  
 
Segundo Sposati (2013) é correto afirmar sobre o 
Sistema Único da Assistência Social (SUAS). 

 
(A) O SUAS refere-se a estratégias que levaram a 

superação de práticas fragmentadas, 
demarcadas pela emergência e provisoriedade 
na garantia de direitos socioassistenciais. 
 

(B) O SUAS refere-se a um sistema em construção, 
que, demarcado por um movimento de rupturas 
e continuidades, com a construção histórica da 
política de assistência social expressa 
ambiguidades no acesso aos direitos 
socioassistenciais. 

 
(C) O SUAS refere-se a um sistema que, ao 

reafirmar a primazia do Estado na provisão de 
direitos socioassistenciais, garante a 
universalização de direitos, que, mediada pelo 
pacto federativo, estende-se por todo território 
nacional. 

 
(D) O SUAS refere-se a estratégias que, destinadas 

a proteção social, preza pelo fortalecimento de 
capacidades de famílias e indivíduos, através do 
desenvolvimento de ativos e potencialidades 
individuais. 

 

Questão 18  
 

Segundo a Lei de Regulamentação da Profissão 
constituem atribuições privativas do Assistente Social: 
 

(A) O desenvolvimento e aplicação de terapia 
comunitária a indivíduos e famílias. 
 

(B) Planejar, organizar e administrar benefícios e 
Serviços Sociais. 

 
(C) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos 

periciais, informações e pareceres sobre a 
matéria de Serviço Social. 

 
(D) Orientar indivíduos e grupos de diferentes 

segmentos sociais com foco na defesa de seus 
direitos.  
 

Questão 19  
 
Segundo Potyara (2014), na intersetorialidade das 
políticas sociais, o prefixo “inter” significa: 
 

(A) A superação da setorialidade das políticas 
sociais. 
 

(B) O aprimoramento da setorialidade das políticas 
públicas. 

 
 
 

(C) A integração de setores, reforçando, 
implicitamente a permanência destes. 
 

(D) A verticalização da tomada de decisões, em 
respeito aos diferentes graus de gestão.  

 

Questão 20  
 
A intersetorialidade de acordo com Potyara (2014), 
caracteriza-se por uma relação dialética que a qualifica 
em um movimento que pressupõe: 
 

(A) Reciprocidades e antagonismos. 
(B) Totalidade e reciprocidade. 
(C) Totalidade e unidade. 
(D) Mudança e superação. 

 

Questão 21  
 
Martinelli (1999), ao destacar a importância da 
pesquisa qualitativa no âmbito do Serviço Social, 
destaca como pressupostos que fundamentam o uso 
de metodologia qualitativa: 
 

(A) Conhecimento de grandes retratos da realidade. 
 

(B) Dimensão precisa das problemáticas a serem 
trabalhadas. 

 
(C) Dicotômica entre objetividade e subjetividade. 

 
(D) Reconhecimento da singularidade do sujeito 

pesquisado. 
 

Questão 22  
 

Segundo Baptista (1999) é CORRETO afirmar que a 
pesquisa quantitativa vincula-se a matriz teórica: 
 

(A) Funcionalista. 
(B) Positivista. 
(C) Analítica. 
(D) Marxista histórica. 

 

Questão 23  
 
Segundo Januzzi (2001) é CORRETO afirmar que a 
construção de um marco conceitual sobre os 
indicadores sociais é recente, tendo ganhado maior 
notoriedade em: 
 

(A) 1945, quando ao Welfare State ao estender-se 
como modelo de bem estar social, exige um 
maior aprimoramento no monitoramento das 
políticas sociais. 
 

(B) 1960, no bojo das tentativas de organização de 
sistemas mais abrangentes de 
acompanhamento dos impactos das políticas 
sociais nas sociedades desenvolvidas e 
subdesenvolvidas. 

 
(C) 1970, quando o neoliberalismo, ao erigir-se 

como modelo de Estado mínimo, exige um 
planejamento racional, capaz de mensurar as 
mazelas sociais. 

 
(D) 1990, quando o muro a queda do muro de 

Berlim, ao anunciar o fim do socialismo real, 
exige o aprimoramento dos impactos da 
ofensiva reformista. 

 



Cargo: ASSISTENTE SOCIAL                                                           Página 

 

- 6 - 

Questão 24  
 
Sobre indicador social, é CORRETO afirmar, segundo 
Januzzi (2001): 
 

(A) O indicador social é um instrumento operacional 
para o monitoramento da realidade para fins de 
formulação e reformulação de políticas públicas. 

 
(B) O indicador social é uma metodologia destinada 

a quantificar ou operacionalizar um conceito 
abstrato de interesse teórico. 

 
(C) O indicador social é uma perspectiva 

pragmática, destinado ao monitoramento e a 
avaliação qualitativa das políticas públicas. 

 
(D) O indicador social é uma estratégia empírica 

destinada a construção de estatísticas públicas 
que subsidiam o planejamento e a formulação 
de políticas públicas. 
 

Questão 25  
 

Segundo estudos de Cohn (1898) constituíram em 
importante marcos para a construção dos direitos a 
saúde inscritos na Constituição Federal de 1988, os 
seguintes acontecimentos históricos: 
 

(A) Movimento Anti Manicomial e XIX Conferência 
de Saúde. 
 

(B) Movimento da Reforma Sanitária e VIII 
Conferência de Saúde. 

 
(C) Movimento da Reforma Sanitária e Movimento 

Anti Manicomial. 
 

(D) Reforma Sanitária e a marcha pela integralidade 
na saúde. 

 

Questão 26  
 

A Lei Orgânica da Saúde nº 8080/1990 define como 
Integralidade: 
 

(A) Integralidade de assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema. 
 

(B) Integralidade de assistência, entendida como 
conjunto articulado de esforços na identificação 
e atendimento de demandas em saúde na rede 
de serviços hospitalar. 

 
(C) Integralidade de assistência, entendida como 

um conjunto articulado da Estratégia Saúde da 
Família (ESF), aos serviços prestados pela 
Unidade Básica de Saúde. 

 
(D) Integralidade de assistência, entendida como 

um conjunto articulado entre coleta, 
sistematização e defesa de direitos a saúde. 

 

Questão 27  
 
Leia as afirmativas abaixo e em seguida assinale a 
alternativa CORRETA sobre a Lei Maria da Penha. 

 

I. É considerada violência contra a mulher a 
violência patrimonial, entendida como 
qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição parcial ou total de 
seus objetos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais, bens, valores e 
direitos ou recursos econômicos, incluindo 
os destinados a satisfazer suas 
necessidades. 
 

II. Constitui medida de prevenção a violência 
contra a mulher a capacitação permanente 
das Polícias Civil e Militar, da Guarda 
Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos 
profissionais pertencentes aos órgãos e às 
áreas enunciados no inciso I quanto às 
questões de gênero e de raça ou etnia. 

 
III. Como medida protetiva de urgência, 

recebido o expediente com o pedido da 
ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, decidir sobre as 
medidas protetivas de urgência. 

 
IV. Como medida protetiva de urgência, após 

constatada a prática de violência doméstica 
e familiar contra a mulher, nos termos desta 
Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato o  
afastamento do agressor, sem que isso 
implique afastamento do lar, domicílio ou 
local de convivência com a ofendida. 

 
Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 
 

(A) I, II e IV. 
(B) I, II e III. 
(C) II,III e IV. 
(D) I e II. 

 

Questão 28  
 

São princípios estabelecidos no Código de Ética do 
Assistente Social: 
 

(A) Hegemonia. 
(B) Dialética. 
(C) A liberdade. 
(D) Epistemologia. 
 

Questão 29  
 
Sobre o direito a Direito à Convivência Familiar e 
Comunitária, segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), é CORRETO afirmar: 
 

(A) Toda criança ou adolescente tem direito a ser 
criado e educado no seio da sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, 
quando atestado a alienação do pátrio poder em 
assegurar a convivência familiar e comunitária. 
 

(B) Toda criança ou adolescente tem direito a ser 
criado e educado no seio da sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, 
crianças e adolescentes em situação de adoção, 
cuja permanência em programa de acolhimento 
institucional não se prolongará por mais de 2 
anos. 
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(C) Toda criança ou adolescente tem direito a ser 
criado e educado no seio da sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária, 
em ambiente livre da presença de pessoas 
dependentes de substâncias entorpecentes. 

 
(D) Toda criança ou adolescente tem direito a ser 

criado e educado no seio da sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, 
crianças e adolescentes em que a falta ou a 
carência de recursos materiais constituem 
motivos suficientes para destituição do poder 
familiar. 

 

Questão 30  
 
O Estatuto do Idoso destina-se a regular os direitos 
das pessoas com idade igual ou superior a: 
 

(A) 65 anos. 
(B) 67 anos. 
(C) 70 anos. 
(D) 60 anos. 

 

 

 

 

RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 
 
 
 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Curiúva - PR  

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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