
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2015 
• PROVA OBJETIVA - 08 / 11 / 2015 • 

___________________________________________ 
CARGO: 

ASSISTENTE SOCIAL 
__________________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos. 

02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 
permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em 

cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

Texto base para as questões 01 a 03. 

Tempos de crise 

A previsão do mercado é que o preço 

do metro quadrado dos imóveis no 

Brasil sofra, em 2016, uma queda de 

4,8%, de forma que o preço dos 

imóveis retorne ao praticado no final 

de 2011. Essa expectativa considera 

os percentuais de queda dos preços e 

de alta da inflação, que somados 

resultariam em uma queda real em 

torno de 10%. 

O fato é que o mercado está em crise: 

há restrições no crédito imobiliário, a 

oferta de imóveis continua alta, o 

salário está em queda, além do 

aumento da taxa de desemprego, e os 

juros em alta. E, evidentemente, não 

poderia faltar o oportunismo dos que 

agravam a situação, por exemplo, 

exorbitando na cobrança de taxas. É a 

combinação da crise. 

Nesse cenário, vender ou comprar 

imóveis está cada vez mais difícil. Na 

compra de imóveis usados nas 

principais financeiras, por exemplo, 

apenas 50% do valor pode ser 

financiado. As financeiras, além de 

sofrerem uma redução drástica do 

volume de depósitos em poupança, 

principais recursos usados nos 

financiamentos, ainda se depararam 

com uma quantidade de saques da 

poupança superior aos depósitos em 

bilhões de reais. As pessoas 

precisaram do recurso para enfrentar 

a crise ou, precavidas, sacaram para 

investir em algo mais seguro. 

O otimismo nos faz crer que as coisas 

devem melhorar, mas o que as vistas 

podem alcançar nos limites do 

horizonte não permite a definição de 

prazos. Até pelo contrário, ainda se 

prevê muita tempestade antes da 

calmaria.  
Texto elaborado para esta prova. 

Questão 01) Julgue as afirmações a 

seguir. 

I. No trecho: “As pessoas 

precisaram do recurso para 

enfrentar a crise” há duas 

orações. 

II. Em “há restrições no crédito 

imobiliário”, se substituirmos o 

verbo haver pelo existir, este 

deverá ser flexionado na 3ª 

pessoa do plural. 

III. “[...] ainda se prevê muita 

tempestade antes da calmaria.” A 

forma plural da palavra em 

negrito é preveem.   

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas a II está correta. 

E) Apenas II e III estão corretas. 

Questão 02) Marque a alternativa em 

que todas as palavras são escritas com 

x, como ocorre na palavra expectativa. 

A) E_pirrar, e_periência, se_to. 

B) E_tremo, e_ploração, e_pontâneo. 

C) E_tensão, e_tração, e_piralado. 

D) Ê_tase, e_tinto, e_planação.  

E) Tê_til, e_pasmo, e_ponsal. 
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Questão 03) Considere o seguinte 

trecho: “[...] ainda se depararam 

com uma quantidade de saques da 

poupança superior aos depósitos em 

bilhões de reais”.  

Marque a alternativa INCORRETA. 

A) Nesse trecho, ocorre o uso de 

próclise, justificado pelo advérbio 

ainda. 

B) A palavra depósitos é acentuada 

por ser proparoxítona. 

C) Todas as palavras em negrito no 

trecho são preposições. 

D) O termo da poupança é um 

complemento nominal. 

E) Nesse trecho, o nome superior 

não rege preposição. 

MATEMÁTICA 
 

Questão 04) Um determinado 

produto é vendido por R$350,00. Se 

em uma liquidação foi dado desconto 

de 20% no preço de venda e, em 

seguida, para queimar os estoques, 

foram dados mais 10% de desconto, 

quanto o produto passou a custar após 

os descontos? 

A) R$ 240,00 

B) R$ 245,00 

C) R$ 252,00 

D) R$ 260,00 

E) R$ 264,00 

Questão 05) Seja a função 

exponencial dada por f(x) = 2x -1. A 

respeito dessa função, podemos 

afirmar que 

A) D = R, Im = (-1, ∞), a função é 

crescente. 

B) D = (-1, ∞), Im =R, a função é 

crescente. 

C) D = R, Im = (-1, ∞), a função é 

decrescente. 

D) D = (-1, ∞), Im =R, a função é 

decrescente. 

E) D = R, Im = R, a função é 

crescente. 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 06) A Constituição Federal 

de 1988, também conhecida como 

Constituição Cidadã, ampliou de forma 

significativa os dispositivos de 

participação popular na vida política do 

país. Sobre o conceito de cidadania, é 

correto afirmar que 

I. expressa um conjunto de direitos 

que dá à pessoa a possibilidade de 

participar ativamente da vida e do 

governo de seu povo; 

II. expressa um conjunto de direitos 

de um povo organizado em 

sociedade, ficando os deveres a 

cargo do Estado;  

III. expressa a igualdade dos 

indivíduos perante a lei; 

IV. trata-se da expressão concreta do 

exercício da democracia. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas a II está correta. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) II, III e IV estão corretas. 

D) I, II e IV estão corretas. 

E) I, III e IV estão corretas. 
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Questão 07) Com base nos conceitos 

relativos aos elementos mais 

importantes da ética profissional, 

relacione corretamente as colunas.  

1) Honestidade 

2) Sigilo  

3) Humildade  

4) Prudência  

5) Imparcialidade 

(  ) Dados confidenciais da 

empresa, dos colegas, dos 

superiores ou quaisquer outras 

informações relevantes não 

devem ser compartilhadas fora 

da empresa – às vezes nem 

mesmo dentro dela. 

(  ) Ter noção da hierarquia, 

cuidado com comentários, 

brincadeiras e atitudes que 

podem até mesmo ofender os 

demais. 

(  ) Falar sempre a verdade, não 

culpar colegas por erros seus e 

assumir falhas próprias são 

atitudes de valor para uma vida 

profissional ética e reta. 

(  ) 

 

 

 

 

 

 

Tratar a todos de maneira igual, 

independentemente do cargo 

que ocupam, uma vez que o 

foco deve ser sempre na 

atitude, no fato, no 

acontecimento, no resultado, e 

não na pessoa.  

(  ) 

 

Perguntar quando há dúvidas, 

no caso do empregado; ouvir os 

subordinados, no caso do líder. 

Ou, para ambos, reconhecer 

erros e aprender com eles. 

Marque a alternativa que apresenta a 

sequência correta das respostas. 

A) 2, 1, 3, 4 e 5. 

B) 2, 4, 1, 3 e 5. 

C) 5, 1, 4, 3 e 2. 

D) 2, 4, 1, 5 e 3. 

E) 5, 1, 4, 2 e 3. 

INFORMÁTICA 
 

Questão 08) Assinale a alternativa 

correta, a respeito dos sistemas 

operacionais Linux e Windows. 

A) O Linux pode ser executado em 

uma diversidade de arquiteturas 

de hardware menores que as 

suportadas pelo sistema 

operacional Windows 7. 

B) Em um computador com os 

sistemas Linux e Windows 

instalados em unidades de disco 

diferentes, não é possível acessar 

os arquivos salvos na unidade de 

disco na qual foi instalado o 

Windows, quando o sistema 

carregado for o Linux. 

C) Todos os aplicativos 

desenvolvidos para o sistema 

operacional Windows, assim como 

o sistema operacional Windows, 

são pagos. 

D) Arquivos criados em 

computadores com sistema 

operacional Windows não podem 

ser abertos em computadores 

com sistema operacional Linux. 

E) Apesar de o Linux ser um sistema 

operacional gratuito e de código 

aberto, é possível encontrar 

softwares comerciais e serviços de 

suporte pagos para computadores 

com Linux. 
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Questão 09) Considere as afirmações 

a seguir, em relação aos tipos de 

backup do Windows 7 ou superior. 

I. Geralmente, o backup normal é 

executado quando se cria um 

conjunto de backup pela primeira 

vez. Nos backups subsequentes é 

comum a utilização de outros 

tipos de backup, tais como o tipo 

incremental ou diferencial. 

II. Backup incremental: este tipo de 

backup copia somente os 

arquivos criados ou alterados 

desde o último backup normal ou 

desde o último backup 

incremental.  

III. Se você utilizar uma combinação 

de backups normais e 

incrementais para restaurar os 

seus dados, será preciso ter o 

último backup normal e todos os 

conjuntos de backups 

incrementais feitos após este 

backup normal e restaurá-los na 

sequência correta. 

IV. Os backups incrementais devem 

ser restaurados na sequência 

cronológica em que foram 

criados. Além disso, se um dos 

backups incrementais apresentar 

problemas, não será possível 

restaurar os dados até o ponto do 

último backup incremental. 

Marque a alternativa correta. 

A) I, II, III, IV estão corretas. 

B) Apenas I, II e IV estão corretas. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) Apenas I e III estão corretas. 

E) Apenas II, III e IV estão corretas. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

Questão 10) O Serviço Social 

Brasileiro teve como um dos marcos 

referenciais a década de 1960, 

quando o avanço da profissão se deu 

devido à procura de um modelo 

teórico-prático para a realidade 

enfrentada no país, transcorrendo 

mudanças na vida econômica, 

política, social e cultural. Evidenciou-

se, no momento, a busca por uma 

reatualização profissional, tendo 

como objetivo romper com o 

conservadorismo. Esse movimento 

profissional denominou-se 

A) renovação. 

B) abertura. 

C) reconceituação. 

D) expansão. 

E) superação. 

Questão 11) A política social 

brasileira tem na Constituição 

Federal de 1988 – CF/88 um marco 

histórico, com a definição da 

seguridade social integrada pelas 

políticas de 

A) Previdência Social, Assistência 

Social e Trabalho. 

B) Educação, Assistência Social e 

Trabalho. 

C) Cultura, Educação e Saúde. 

D) Saúde, Previdência Social e 

Assistência Social. 

E) Assistência Social, Vigilância 

Sanitária e Saúde. 
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Questão 12) De acordo com o Código 

de Ética do Assistente Social, ao 

Assistente Social é _____ "substituir 

profissional que tenha sido exonerado 

por defender os princípios da ética 

profissional, enquanto perdurar o 

motivo da exoneração, demissão ou 

transferência". Marque a alternativa 

que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

A) facultado 

B) obrigatório 

C) vedado 

D) permitido 

E) direito  

Questão 13) Constitui direito do 

Assistente Social, segundo o Código de 

Ética do Assistente Social, ampla 

autonomia no exercício da profissão, 

não sendo obrigado a prestar serviços 

profissionais incompatíveis com 

A) seus desejos, anseios ou 

possibilidades. 

B) suas atribuições, cargos ou 

funções. 

C) sua visão de mundo, opções 

teóricas e desejos. 

D) suas propostas individuais, deveres 

institucionais ou inserção coletiva. 

E) recursos disponíveis, direitos 

sociais ou propostas institucionais. 

Questão 14) Com relação à 

interdisciplinaridade: “Trabalho 

realizado em equipe cuja relação é de 

______, que pressupõe uma atitude 

frente ao problema de conhecimento, 

substituindo a concepção fragmentária 

pela unitária do ser humano.”  

Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna. 

A) companheirismo, mas de 

individualidade 

B) particularidades 

C) individualidade e particularidade 

D) mutualidade, mas com predomínio 

de uma área 

E) reciprocidade e de mutualidade 

Questão 15) Na Lei Orgânica da 

Assistência n° 8.742 de 7 de dezembro 

de 1993, o art. 5° apresenta a 

organização da Assistência Social 

tendo como base as diretrizes abaixo 

relacionadas.  

I. Descentralização político-

administrativa para os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, e 

comando único das ações em cada 

esfera de governo. 

II. Participação da população, por meio 

de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no 

controle das ações em todos os 

níveis. 

III. Primazia da responsabilidade do 

Estado na condução da política de 

Assistência Social em cada esfera de 

governo. 

IV. Supremacia do atendimento às 

necessidades sociais sobre as 

exigências de rentabilidade 

econômica. 

V. Universalização dos direitos sociais, 

a fim de tornar o destinatário da 

ação assistencial alcançável pelas 

demais políticas públicas. 

Marque a alternativa correta. 

A) Somente II e V estão corretas. 

B) Somente I, II e IV estão corretas. 

C) Somente I, II e III estão corretas. 

D) Somente III e V estão corretas. 

E) I, II, III, IV e V estão corretas 
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Questão 16) Opinião fundamentada 

que o Assistente Social emite, 

possibilitando a este apontar os 

desdobramentos que uma 

determinada situação pode tomar. 

Assinale a alternativa que corresponde 

à descrição acima. 

A) Relatório social. 

B) Visita domiciliar. 

C) Diário de campo. 

D) Parecer social. 

E) Entrevista social. 

Questão 17) O projeto ético-político 

profissional do serviço social, em sua 

dimensão política se posiciona 

A) a favor da equidade do serviço. 

B) a favor da equidade e justiça social. 

C) solidariamente a outras categorias 

profissionais. 

D) atualizando o conservadorismo. 

E) adotando a pluralidade teórica. 

Questão 18) De acordo com o 

significado, relacione corretamente a 

coluna 1 com a coluna 2. 

1) Estudo Social 

2) Laudo Social 

3) Relatório Social 

4) Parecer Social 

( ) Opinião fundamentada que o 
Assistente Social emite sobre 

determinada situação social. 

( ) Documento escrito que contém 
parecer ou opinião conclusiva do 

que foi estudado e observado 
sobre determinado assunto. 

( ) Tem por finalidade conhecer com 
profundidade e de forma crítica 

uma determinada situação ou 
expressão da questão social. 

( ) Apresentação descritiva e 
interpretativa de uma 

determinada situação ou 
expressão da questão social 

enquanto objeto de intervenção 
do Assistente Social. 

Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta das respostas. 

A) 4, 2, 1, 3. 

B) 2, 3, 4, 1. 

C) 1, 4, 3, 2. 

D) 3, 1, 2, 4. 

E) 3, 4, 1, 2. 

Questão 19) A sistemática de 

financiamento instituída para os 

serviços, programas e projetos de 

Assistência Social ultrapassa o modelo 

de convênio e estabelece: 

A) repasse automático fundo a fundo. 

B) transferência de renda. 

C) realocação municipal de recursos. 

D) financiamento cooperativo. 

E) inclusão consorcial. 

Questão 20) Orientada pelo projeto 

ético-político profissional, a atuação 

técnica do Assistente Social em 

processos que envolvam a 

participação popular exige 

A) fortalecimento do exercício de 

liberdade dos participantes. 

B) prática tecnocrática no trato da 

questão pública. 

C) privilégio das particularidades de 

cada segmento representado. 

D) comportamento de tutela dos 

participantes. 

E) predominância do saber técnico 

sobre o saber popular. 
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Questão 21) Segundo a Norma 

Operacional Básica – SUAS, a proteção 

social especial opera por meio da 

oferta de determinados serviços e 

ações, EXCETO: 

A) rede de serviços de atendimento 

domiciliar, albergues, abrigos, 

moradias provisórias para adultos e 

idosos, garantindo a convivência 

familiar e comunitária. 

B) rede de serviços de acolhida para 

crianças e adolescentes com 

repúblicas, casas de acolhida, 

abrigos e família acolhedora. 

C) serviços especiais de referência 

para pessoas com deficiência, 

abandono, vítimas de negligência, 

abusos e formas de violência. 

D) serviços de transferências de renda 

e concessão de benefícios 

eventuais. 

E) ações de apoio a situações de riscos 

circunstanciais, em decorrência de 

calamidades públicas e 

emergências.  

Questão 22) A política de 

Assistência Social constitui-se em 

uma esfera que opera benefícios, 

serviços, programas e projetos de 

enfrentamento à pobreza, 

considerando-se a erradicação da 

fome componente fundamental 

nesse propósito; e busca articular a 

distribuição de renda com trabalho 

social e projetos de geração de renda 

com as famílias, além de efetivar a 

interface entre o SUAS, através de 

um novo modelo de gestão da 

A) política de Assistência Social, com 

a política de segurança alimentar 

e a política de transferência de 

renda. 

B) política trabalhista, com a política 

de vigilância sanitária e a política 

previdenciária. 

C) economia solidária, com os 

programas socioassistenciais e a 

territorialização das ações. 

D) política de transferência de renda, 

com a economia solidária e a 

agricultura familiar. 

E) territorialização das ações, com a 

economia setorial e as políticas 

assistenciais. 

Questão 23) O trabalho social com 

famílias, de acordo com a Resolução 

nº 109/CNAS, apreende as origens, os 

significados atribuídos e as 

possibilidades de enfrentamento das 

situações de vulnerabilidade 

vivenciadas por toda a família, 

contribuindo para sua proteção de 

forma integral, materializando a 

A) territorialização das ações de 

enfrentamento dos CREAS. 

B) centralidade das intervenções 

psicossociais na esfera social. 

C) objetivação dos direcionamentos 

socioassistenciais. 

D) restrição social no contexto 

assistencial. 

E) matricialidade sociofamiliar no 

âmbito do SUAS. 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 24) Para a Política 

Nacional de Assistência Social, 

família é o grupo de pessoas que se 

acham unidas por 

A) vínculos parentais, familiares e de 

consanguinidade. 

B) relações sanguíneas, familiares e 

de geração. 

C) laços consanguíneos, afetivos 

e/ou de solidariedade. 

D) vínculos geracionais, familiares 

e/ou colaterais. 

E) ligações estabelecidas por 

hereditariedade, adoções ou 

parentalidade. 

Questão 25) A respeito do Benefício 

de Prestação Continuada (BPC), 

assinale verdadeiro ou falso. 

( ) O portador de deficiência recebe 

o BPC, independente da renda 

familiar. 

( ) O BPC adota a perspectiva de 

direito social e o seu beneficiário 

tem a garantia de recebimento 

do 13.º pagamento. 

( ) O BPC é concedido nos casos em 

que a renda familiar for inferior 

a 1/4 do salário mínimo. 

( ) O BPC integra a Proteção Social 

Básica no âmbito do SUAS e, 

para acessá-lo, não é necessário 

ter contribuído para a 

previdência social. 

( ) Todo brasileiro que vive no meio 

rural, com mais de 60 anos de 

idade, tem direito a receber o 

BPC. 

Assinale a sequência correta. 

 

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

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

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

D) F, F, V, V, F. 

E) V, V, F, F, F. 

Questão 26) O Estatuto da Criança 

e do Adolescente, no Capítulo IV, fala 

do direito à educação, à cultura, ao 

esporte e ao lazer. Sendo assim, 

assinale a alternativa correta. 

A) É dever do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente apenas o 

ensino fundamental. 

B) Aos pais ou responsáveis é 

vedado o direito de ter ciência do 

processo pedagógico, bem como 

participar da definição das 

propostas educacionais. 

C) Cabe apenas à União destinar 

recursos e espaços para 

programações culturais, 

esportivas e de lazer voltadas à 

infância e juventude. 

D) Aos pais ou responsáveis não é 

obrigatório matricular os filhos ou 

pupilos na rede regular de ensino. 

E) Os dirigentes de estabelecimentos 

de ensino fundamental 

comunicarão ao Conselho Tutelar 

os casos de maus tratos 

envolvendo seus alunos; 

reiteração de faltas injustificadas 

e de evasão escolar, esgotados os 

recursos escolares; elevados 

níveis de repetência. 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 27) Conforme o disposto no 

ECA, no que se refere ao adolescente 

com prática de ato infracional, é 

correto afirmar que 

A) o orientador da medida 

socioeducativa em meio aberto 

deve exigir a imediata matrícula do 

adolescente no EJA. 

B) adolescentes portadores de doença 

ou deficiência mental devem 

receber tratamento especializado e 

individualizado. 

C) o adolescente, quando em privação 

de liberdade, perde o direito de ser 

informado sobre a sua situação 

processual. 

D) a internação do adolescente não 

pode ultrapassar seis meses, em 

respeito à condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento. 

E) o período máximo de internação 

não poderá exceder o prazo de 

cinco anos. 

Questão 28) Em consonância com o 

disposto na LOAS, a “divulgação ampla 

dos benefícios, serviços, programas e 

projetos assistenciais, bem como dos 

recursos oferecidos pelo Poder Público 

e dos critérios para sua concessão”, 

rege a Política Nacional de Assistência 

Social como um(a) de seus(suas) 

A) princípios. 

B) condutores. 

C) referências. 

D) orientações. 

E) definições. 

Questão 29) De acordo com o ECA, 

uma vez constatada a impossibilidade 

de reintegração da criança ou do 

adolescente à família de origem, e 

após seu encaminhamento a 

programas oficiais ou comunitários de 

orientação, apoio e promoção social, 

será enviado relatório fundamentado 

ao Ministério Público, no qual conste a 

descrição pormenorizada das 

providências tomadas e a expressa 

recomendação, subscrita pelos 

técnicos da entidade ou responsáveis 

pela execução da política municipal de 

garantia do direito à convivência 

familiar, para a 

A) suspensão do pátrio poder, análise 

das condições situacionais ou 

guarda compartilhada. 

B) interdição familiar ou guarda à 

família extensa e tutela antecipada. 

C) intervenção no pátrio poder e 

destituição da guarda e 

acolhimento em entidades de 

apoio. 

D) destituição do pátrio poder e 

intervenção na guarda e restrição 

de tutela. 

E) destituição do poder familiar, ou 

destituição de tutela ou guarda. 

Questão 30) Conforme a NOB-SUAS, 

a proteção social básica às famílias nos 

municípios deve ser prestada por 

órgão que, entre outras funções, é 

responsável pela articulação dos 

serviços prestados no seu território de 

abrangência. Este órgão é o Centro 

A) Especializado de Assistência Social. 

B) de Referência de Assistência Social. 

C) de Atenção Psicossocial.  

D) de Atendimento Integral à Família. 

E) de Atendimento Social. 




