
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2015 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO - SC 

ASSISTENTE SOCIAL 

Nome do (a) Candidato (a)                                                                                                     Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Específicos 

05 
05 

 30 

Total de questões  40 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite 

a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço indicado 

na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem 

rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 

espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO 

DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 

e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 

definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 

devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 

fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 

concluído. 

Destaque aqui: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Língua Portuguesa 

1) Dadas as palavras: 1) inumano, 2) desumanizar, 3) 
desonesto, percebemos que está (estão) 
devidamente grafada(s): 
 
a) apenas nº 1  
b) apenas nº 1 e 2 
c) apenas nº 3 
d) todas as palavras 
 
2) Indique a alternativa que o tempo verbal está 
classificado de forma INCORRETA.  
 
a) Naquele histórico dia, a Apollo 11 chega à Lua. 
(presente) 
b) O motoqueiro brigava com o pedestre quando o 
policial apareceu. (Pretérito Imperfeito) 
c) A Proclamação da República aconteceu em 15 de 
novembro de 1889. (Pretérito Perfeito) 
d) Amará a Deus sobre todas as coisas. (Pretérito 
mais-que-perfeito) 
 
3) Assinale a alternativa em que o pronome de 
tratamento é usado de forma CORRETA: 
 
a) Vossa Excelência - reis e imperadores 
b) Vossa Senhoria – tratamento cerimonioso 
c) Vossa Magnificência - cardeais 
d) Vossa Eminência – altas autoridades e oficiais-
generais 
 
4) Os plurais tabeliães, cidadãos e verãos, 
respectivamente de tabelião, cidadão e verão, são:  
 
a) Todos estão corretos. 
b) Todos incorretos. 
c) Apenas o plural de tabelião está incorreto. 
d) Apenas o plural de cidadão está correto. 
 
5) Marque a alternativa em que o uso da crase NÃO é 
permitido: 
 
a) A presidente foi à Itália em visita ao papa. 
b) Regressamos às quatorze horas ao colégio. 
c) Tinha preferência por sapatos à Luís XV. 
d) Entregou à outra colega o livro. 

 

Matemática 

6) Ana fez um depósito em sua conta de R$ 750,00. 

Na conferência do saldo percebeu um saldo negativo 

de R$- 125,00. Quanto Ana devia ao banco? 

a)R$500,00. 
b)R$125,00. 
c)R$ 875,00. 
d)R$625,00. 
 
7)Assinale corretamente a função inversa da função 

do primeiro grau f(x)=x+5. Sendo f(x) a função 

inversa. 

a) f( x)=x-5 
b)f(x) 5x 
c)x=f(x)+5 
d)f(x)=1/5x 
 
8)Qual o resultado em metros? 4,8km +550m= 

a)4890m 
b)4800m 
c)5350m 
d)5550m 
 
9) Assinale a alternativa correta  em relação a 

porcentagem:  46% de 400= 

a)184 
b)122 
c)212 
d)186 
 
10)Calcule a área do triângulo sendo que sua base 
mede 32metros e sua altura 14metros? 
 
a)176 metros 
b)224 metros 
c)124 metros. 
d)284 metros 

 

          Conhecimento Específicos 

 

   11).O artigo 1º da lei nº8069/1990- Estatuto da 

Criança e Adolescente dispõe sobre: 

 

     a)Considera-se criança a pessoa até doze anos   

incompletos. 

    b)Considera-se adolescente aquele entre doze e 

dezoito anos de idade. 



3 
 

   c) Proteção integral à criança e adolescente. 

   d) Primazia de receber proteção e socorro em 

quaisquer circunstâncias. 

 12) Conforme o Estatuto da Criança e Adolescente  

Capitulo IV Art. 56. Os dirigentes de               

estabelecimentos de ensino fundamental 

comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 

EXCETO: 

a) Maus tratos envolvendo seus alunos. 
b)Reiteração de faltas injustificadas e de evasão 
escolar, esgotados os recursos escolares. 
c)Elevados níveis de repetência. 
d) Carência de recursos materiais. 
 
13)De acordo com o Estatuto da Criança e 

Adolescente Capitulo V Art. 64. Ao adolescente até 

quatorze anos  é assegurado: 

a)Bolsa de aprendizagem. 
b)Trabalho protegido. 
c)Direitos trabalhistas e previdenciários. 
d)Regime familiar de trabalho. 
 
14)Conforme a Lei Orgânica da Assistência Social 

Capitulo I Art. 2º A assistência social tem por objetivo 

Inciso I: 

a)Proteção social que visa à garantia da vida ,à 
redução de danos e à prevenção da incidência de 
riscos. 
b)Supremacia do atendimento às necessidades 
sociais. 
c)Respeito à dignidade do cidadão. 
d)Igualdade de direitos no acesso ao atendimento. 

15)Conforme o capitulo III Art.6ºC Parágrafo1º É a 

unidade pública municipal ,de base territorial, 

localizada em áreas com maiores índices de 

vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação 

dos serviços socioassistenciais no seu território de 

abrangência e a prestação de serviços, programas e 

projetos socioassistenciais da proteção social básica 

às famílias. Refere-se a; 

a)CREAS. 
b)CRAS. 
c)SUAS. 
d)CNAS. 

 
16) Segundo o Art7º Capitulo III da Lei Orgânica de 

Assistência Social. As ações de assistência social, no 

âmbito das entidades e organizações de assistência 

social, observarão as normas expedidas pelo: 

a)Conselho Municipal de  Assistência Social. 
b)Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. 
c)Conselho Nacional de Assistência Social. 
d)Políticas de Assistência Social. 
 
17)Promove o acesso a benefícios, programas, 

projetos e serviços socioassistenciais de proteção 

social básica e especial. 

a)SUAS 

b)MDS 

c)CRAS 

d) CREAS 

18)O Estatuto do Idoso foi instituído destinado: 

a) Regular os direitos assegurados às pessoas com 
idade igual ou superior a sessenta anos. 
b)Discriminação do idoso nos planos de saúde. 
c)Proibição do idoso o direito à cultura e lazer.   
d)Gratuidade nos transportes coletivos públicos a 
partir dos 55 anos. 
 
19)De acordo com a lei Orgânica da Saúde  Art.2º. A 

saúde é um direito fundamental do ser humano 

devendo o estado: 

a)Excluir as pessoas  ,da família, das empresas  e da 
sociedade. 
b)Prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício. 
c)Acesso restrito as ações de proteção. 
d) Formulação e execução de políticas econômicas e 
sócias que visem o aumento de doenças. 
 
20) O serviço social foi criado com o objetivo de 

preparar a massa operária para o sistema sócio 

econômico político da época e teve suas origens na: 

a) Revolução Industrial. 
b)Ministério do Trabalho. 
c)Igreja Católica. 
d)Guerra Fria. 
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21)Com o passar dos anos o assistente social está 

qualificado para: 

a)Ter ideias retrógadas, centradas nos problemas de 
ajustamento individual. 
b)Elaborar e executar políticas de bem- estar social. 
c)Apresentar uma característica paternalista. 
d)Prestar assistência material. 
 
22) De acordo com a Lei Federal nº8.662/93 Art.4º 

define como competências do Assistente Social. 

Assinale a correta: 

a)Encaminhar providências, e prestar orientação 
social a indivíduos grupos e à população. 
b)Funcionar como Tribunal Superior de Ética 
Profissional. 
c)Estabelecer os sistemas de registro dos 
profissionais habilitados. 
d) Assessorar os CRESS sempre que se fizer 
necessário. 
 
23) O serviço social iniciou seu embasamento teórico 

do modelo   de caso, grupo e comunidade com a 

influência: 

a)Asiática. 
b)Ocidental. 
c) Oriental. 
d)Norte- Americana. 

24)Dentro dos instrumentos técnicos- operativos 

utilizados pelo Assistente Social . É um instrumento 

no qual o assistente social anota as demandas diárias 

, é uma folha que específica a data e a ocorrência dos 

atendimentos para controle do responsável no 

momento do atendimento. 

a)Observação. 
b)Visita Domiciliar. 
c)Folha de Produção Diária. 
d)Acompanhamento Social. 
 
25)Técnica utilizada pelos profissionais do Serviço 

Social junto aos usuários para levantamento e 

registro de informações. 

a)Relatórios. 
b) Entrevistas. 
c)Encaminhamentos. 

d)Fichas de Cadastro. 
 
26)O Assistente  Social toma novas decisões em prol 

de uma comunidade, visando melhorias da condição 

de vida daquela população. Através de: 

a) Relatório. 
b)Metodologia. 
c)Conhecimento. 
d)Pesquisa. 
 
27)É  uma unidade estatal responsável pela oferta de 

orientação e apoio especializado e continuados a 

indivíduos e famílias com seus direitos violados.  

a) Seguridade Social. 
b)CRAS. 
c)CREAS. 
d)PNAS. 
 
28) A função da Assistência Social   estabelecida na 

PNAS é garantir: 

a)Intervenção profissional. 
b)Desigualdade de classe. 
c)Partilha de recursos. 
d)Proteção básica e  especial. 
 

29)Considera-se um instrumento de fundamental 

importância para o desenvolvimento de trabalho do 

profissional de Assistência Social. 

a)Planejamento didático. 
b)Planejamento político. 
c)Planejamento social. 
d)Planejamento técnico. 
 
30)O Código  de Ética apresenta alguns princípios 

fundamentais. Dentre os destacados abaixo assinale 

o incorreto: 

a)Defesa flexível dos direitos humanos e aprovação 
do arbítrio e do autoritarismo. 
b)Reconhecimento da liberdade como valor ético 
central e das demandas políticas a ela inerentes 
autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais. 
c)Defesa do aprofundamento da democracia 
enquanto socialização da participação política e da 
riqueza socialmente produzida. 
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d)Compromisso com a qualidade dos serviços 
prestados à população e com o aprimoramento 
intelectual, na perspectiva da competência 
profissional. 
 
31) Nas alternativas abaixo assinale a alternativa em 

que consta um direito das responsabilidades gerais 

do assistente social. 

a)Utilizar seu número de registro no Conselho 
Regional no exercício da profissão. 
b) Transgredir qualquer preceito do Código bem 
como a Lei de Regulamentação da Profissão. 
c)Acatar determinação institucional que fira os 
princípios e diretrizes do Código. 
d)Livre exercício das atividades inerentes à profissão. 
 
32)Em relação ao Sigilo Profissional do Assistente 

Social assinale a alternativa correta: 

a)Respeitar a autonomia dos movimentos populares 
e das organizações das classes trabalhadoras. 
b)Prejudicar deliberadamente o trabalho e a 
reputação de outro profissional. 
c)Respeitar as normas e princípios éticos das outras 
profissões. 
d)Constitui direito do assistente social manter o 
sigilo profissional. 
 
33)A lei n° 8.662/93.Art.1º se refere a: 

a)Profissão do Assistente Profissional. 
b)Formação do Assistente Social. 
c)Conhecimento de Assistente Social. 
d)Política social do Assistente Social. 
 
34)A Assistência Social é um direito do cidadão e 

dever do estado compondo o tripé da--------------------

- juntamente com a saúde e Previdência Social. 

Complete a lacuna com a alternativa correta. 

a)Política Social. 
b)Sistema Único de Assistência Social. 
c)Proteção Social Básica. 
d)Seguridade Social. 
 
35) Referente ao trabalho profissional da Assistência 

Social alguns pressupostos são indispensável EXCETO: 

a)Condições adequadas de trabalho. 
b)Garantia de condições técnicas e éticas . 

c)Garantia das competências e atribuições 
profissionais. 

d)Infraestrutura com condições de trabalho 
inadequado. 

 
36)A definição de estratégias e procedimentos no 

exercício do trabalho deve prerrogativa do assistente 

social de acordo com sua: 

a)Padronização de rotinas. 
b)Intervenção profissional. 
c)Competência e autonomia profissional. 
d)Atribuição coletiva. 
 
37) A indicação do SUAS é de que ações sócio 

assistenciais de proteção social básica sejam realizadas 

prioritariamente pelo (os); 

a) Centros de Referência de Assistência Social. 
b)Centros de Referência Especializado de Assistência 

Social. 
c)Conselho Nacional de Assistência Social. 
d) Conselho de Assistência Social. 

38)De acordo com a Lei Orgânica da Assistência social  

Art. 1º. A Assistência social é: 

a)Direito do cidadão e dever do estado. 
b)Direito do estado e dever do cidadão. 
c)Integração do cidadão e dever do estado. 
d)Integração do estado e dever do cidadão. 
 

   39)Conforme o artigo o Art.23 da Lei Orgânica da   

Assistência Social. As atividades continuadas que 

visem à melhoria de vida da população e cujas ações 

voltadas para as necessidades básicas são: 

a) Instituição Assistencial. 
b)Programas de Assistência Social. 
c)Serviços socioassistenciais. 
b)Benefícios Assistenciais. 
 
40)Na PNAS, serviços mais especializados destinados 

a pessoas em situações de risco social ou pessoal de 

caráter mais complexo refere-se a: 

a)Proteção social especial. 
b) Proteção social básica. 
c)Proteção social interna. 
d) Proteção social externa. 
 




