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 Consórcio da Região do Rio Sargento de Integração 

Municipal - CRESIM  

Caderno de Provas 
Edital de Concurso Público nº 001/2015 

 
 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 
                                                                                                                                         Português  
                                                                                                                                         Matemática 

 
Prova para provimento do cargo de 

ASSISTENTE SOCIAL 

 

 
TIPO DE PROVA: 01 GABARITO  

 
 
INSTRUÇÕES: 
 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
VOCÊ DEVE: 
 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o 
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder, 
conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher 
essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): → 
 
ATENÇÃO: 
 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de 
sua prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 03horas, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO 
DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da 
sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECIFICOS 

 

01. Na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 198, se estabelece que as ações e serviços 

públicos de saúde devem ser organizados por meio de uma rede regionalizada e hierarquizada, 

constituindo um Sistema Único de Saúde, de acordo com as diretrizes pré estabelecidas podemos 

afirmar que se estabelecem, exceto: 

A) O atendimento integral com prioridade para as atividades curativas sem prejuízo dos 

serviços previdenciários. 

B) A descentralização com direção única em cada esfera de governo. 

C) O atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo aos 

serviços assistenciais. 

D) A participação comunitária. 

                         

02. Na Constituição Federal de 1988 inclui-se a saúde como uma política pública, parte do sistema 

de seguridade social. Neste sentido, pode-se afirmar que a partir deste momento: 

A) A saúde adquire um sentido de direito privado. 

B) Ocorreu a federalização das ações e serviços de saúde. 

C) A inclusão da saúde no sistema de seguridade gerou uma nova configuração da 

política de saúde no Brasil. 

D) A saúde priorizou a centralização de suas ações e serviços. 

 

03. A área da saúde constitui-se num importante espaço de atuação para o Serviço Social. Apresenta 

a missão principal do Assistente Social neste campo de trabalho? 

A) Proporcionar assistência aos usuários, por meio de serviços educativos de higiene e saúde, 

priorizando as ações no nível curativo e hospitalar. 

B) Proporcionar assistência aos usuários, a partir de uma diretriz sócio- educativa, adequando-

os ao processo de tratamento da saúde. 

C) Proporcionar assistência aos usuários, como uma diretriz sócio- educativa 

humanizadora, que incentiva os usuários a participarem do processo de recuperação 

da saúde na condição de cidadãos. 

D) Orienta os usuários, com base em uma diretriz sócio recreativa que os incentiva a 

participarem do processo de tratamento da saúde e na qualidade de vida. 
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04. Toda criança e adolescente tem direito à convivência familiar e Comunitária, a ser criado e 

educado no seio da sua família e excepcionalmente, em família substituta, em ambiente livre da 

presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Conforme artigo 24 ECA, a perda e 

a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, nos casos previstos na legislação 

civil, bem como na hipótese de: 

A) Falta ou carência de recursos materiais. 

B) Falta de afeto e negligência. 

C) Descumprimento injustificado dos deveres de sustento guarda e educação dos filhos 

menores e da obrigação de cumprir as determinações judiciais. 

D) Situação de vivência nas ruas, sem meios de residência. 

 

 

05. Em segmento da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) que prevê a concessão e a 

manutenção de benefícios monetários em caráter de prestação continuada a determinados 

segmentos incapacitados para prover sua própria subsistência ou tê-la provida pela família sendo 

indicado portanto: 

A) Para idosos com mais de 70 anos e as pessoas com deficiência. 

B) Para idosos com mais de 60 anos e as pessoas com deficiência. 

C) Para idosos com mais de 65 anos e as pessoas com deficiência. 

D) Para idosos sem limite de idade. 

 

06. Considerando que a criança e ou adolescente está sujeito a fatores de “risco” considere a 

assertiva que corresponde o que seria “risco”: 

A) Risco corresponde a necessidade de afeto e carinho familiar. 

B) Risco é a permanência constante de pessoas de má influência na vida cotidiana da criança 

adolescente. 

C) Risco é a probabilidade da ocorrência de algum evento indesejável, não estão isolados 

ou independentes do evento social, estão relacionados a uma complexa rede de 

fatores e interesses culturais, históricos, políticos, sócio políticos e ambientais. 

D)  Risco é o abandono dos pais e a desestruturação familiar.  

 

07. No código de Ética profissional do Assistente Social se estabelece em seu capítulo III a relação 

com outros profissionais (equipe multidisciplinar) em relação a este assunto, verifique se os itens 

subsequentes são Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e assinale a alternativa correta: 
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(__) é dever do Assistente Social repassar ao seu substituto as informações necessárias à continuidade 

do trabalho; 

(__) é proibida ao Assistente Social a conivência com falhas éticas e erros técnicos praticados por 

outros profissionais ou outro Assistente Social; 

(__) incentivar sempre que possível a prática do trabalho interdisciplinar, é dever do Assistente Social; 

(__) o Assistente Social, não necessita do trabalho sigiloso seja em qualquer situação.                         

Confirme sequência correta: 

A) V; F; V; V. 

B) F; V; F; F. 

C) V; V; V; F. 

D) F; V; F; V. 

 

08. Entre as práticas do Assistente Social, a realização de uma entrevista individual e grupal, é bem 

mais que apenas conversar, uma entrevista requer:     

A) Um rigoroso conhecimento teórico-metodológico a fim de impossibilitar um planejamento 

adequado e alcançar objetivos. 

B) Um planejamento sem necessidade de conhecimento teórico-metodológico. 

C) Um rigoroso conhecimento teórico-metodológico. 

D) O usuário não pode omitir suas ideias, contribuindo assim com o fazer do assistente social. 

 

09. Em relação a interdisciplinaridade profissional é correto afirmar:  

A) Uma profissão predomina sobre as demais, coordenando-as. 

B) Os profissionais se agrupam de forma justaposta com cooperação, porém cada qual toma a 

sua decisão. 

C) A coordenação é realizada por todos os profissionais, produzindo a criação de um campo 

com autonomia disciplinar e operativa. 

D) Os profissionais se relacionam de forma horizontal, as estratégias de ação são comuns 

e se estabelece uma troca recíproca de conhecimentos entre as dificuldades das áreas. 

 

10. O Estatuto da criança e do adolescente (ECA) determina que a família, a sociedade e o Estado 

são os responsáveis legais pela garantia de seus direitos, a esse respeito indique a categoria de 

violadores destes direitos estabelecidos no artigo 98 do ECA. 

A) A sociedade ao ser retratada em qualquer instituição da esfera pública, como escola, creches, 

hospitais, postos de saúde e de assistência social, entre outros. 
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B) O estado quando não compreende que todo o setor público em âmbito federal, estadual e 

municipal regula esses direitos. 

C) A família, a sociedade, o estado ou a própria criança e ou adolescente. 

D) Os pais quando se comportam de maneira a negar os próprios direitos aos filhos, não 

provendo o seu sustento. 

 

11. Sobre a interdisciplinaridade analise as alternativas e marque a incorreta: 

A) A interdisciplinaridade é uma relação de reciprocidade, de mutualidade que 

pressupõe uma atitude diferente a ser assumida frente ao problema de conhecimento, 

ou seja, substituir a concepção unitária pela fragmentada do ser humano.  

B) A interdisciplinaridade é uma questão de atitude, não se tratando de anular a contribuição 

de cada ciência em particular mas uma atitude que impeça o estabelecimento da supremacia 

de certa ciência em detrimento da outra. 

C)  A interdisciplinaridade não se ensina, nem se aprende, porém vive-se, exerce-se e, por isso 

exige uma nova pedagogia, a da comunicação. 

D) A interdisciplinaridade exige que cada profissional ultrapasse os seus próprios limites, 

abrindo-se às contribuições de outras disciplinas. 

 

12. A família é o centro, ou seja a matriz dos primeiros ________________________ Sociais da criança. 

Quando esta não cumpre seu papel social de _______________________de sua prole pode-se dizer que ela 

fracassou no cumprimento de suas funções, tais situações podem ser um grave problema de 

_________________________ entre pais e filhos que se deteriorou: 

Confirme as palavras que completam esta frase: 

A) Conflitos, cuidadora, domínio. 

B) Vínculos, protetora, relações. 

C) Bens, defensora, afeto. 

D) Contatos, organizadora, autoridade. 

 

13. Os segurados do Regime Geral da Previdência Social são divididos em dois grupos quais são 

eles?  

A) Os maiores de 16 anos e os empregados domésticos. 

B) Segurados obrigatórios e os segurados afastados. 

C) Segurados facultativos e os segurados obrigatórios. 

D) Segurados facultativos e os segurados autônomos. 
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14. Sobre os princípios Constitucionais da Seguridade Social podemos afirmar que:  

A) O princípio da diversidade da base de financiamento significa que o custeio da 

Seguridade Social é de toda a sociedade, de forma direta e indireta, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos municípios sendo recursos de fontes diversas.   

B) Compreende-se como princípio da seletividade e distribuição na prestação de benefícios e 

atendimento prioritário somente aquele contribuinte da Previdência Social de renda abaixo 

de valores mínimos.  

C) Pelo princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços, pressupõe que a 

Previdência Social deve abranger e proteger os segurados que compulsoriamente 

contribuem. 

D) O princípio decorre da irredutibilidade do valor do benefício que não há necessidade de 

reajuste do valor do benefício uma vez que é uma compensação da convenção do segurado.  

    

15. Referente a regulamentação da Lei orgânica da saúde Lei n° 8.080/90, seguindo as questões 

coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso:  

(__) - Retrata o acompanhamento geográfico da distribuição dos serviços de saúde; 

(__) - Permite acompanhar as ações de saúde e de doenças epidemiológicas   e doenças graves; 

(__) - Subsidia o planejamento de saúde e a conformação do contrato de ação pública entre entes 

federados; 

(__) - Permite viabilizar e acompanhar a evolução do SUS nos territórios, quanto ao acesso e aos 

resultados produzidos.                          

Confirme a sequência correta:                          

A) F; V; V; F. 

B) F; V; F; V. 

C) V; F; V; V. 

D) V; V; F; V. 

 

16. A Lei n° 8.742/93, referente o Fundo Nacional de Assistência Social FNAS tem por objetivo: 

A) Proporcionar recursos e meios para financiar o benefício da prestação continuada e 

apoiar os serviços, programas e projetos de assistência social. 

B) Proporcionar recursos e meios para financiar os projetos de inclusão e de assistência social. 

C) Proporcionar recursos e meios para financiar os projetos de educação. 

D) Proporcionar recursos e meios para financiar os serviços de controle social. 
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17. O governo Federal com o objetivo de aumentar a inclusão social e reduzir a desigualdade criou 

alguns projetos, entre outras melhorias, qual a vantagem considerável que o país obtém: 

A) Elevado crescimento da realidade social, entre os excluídos. 

B) Conquista de bens e serviços, antes inimagináveis. 

C) Crescimento da desigualdade e aumento da inclusão social. 

D) Melhoria nos índices de saúde, educação e aquecimento da economia. 

 

18. Conhecida como Lei Maria da Penha, Lei n° 11.340/2006, dispõe sobre agressão à mulher, 

porém há outras formas de violência em que se trata nesta Lei quais são elas: 

Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(__) - o constrangimento, a vigilância constante e o insulto; 

(__) - uma relação sexual não desejada por meio de força, impedimento para a mulher usar um meio 

contraceptivo; 

(__) - destruição ou subtração de bens, recursos econômicos ou documentos pessoais; 

(__) - tortura psicológica, isolamento da mulher. 

Confirme a sequência correta:                          

A) F; V; V; F. 

B) V; V; V; V. 

C) V; V; F; V. 

D) F; V; F; V. 

 

19. A Lei que rege o Estatuto da pessoa com deficiência, Lei n° 13.146/15 em seu artigo 2° diz que é 

considerada a pessoa com deficiência aquela que: 

A) Aquela que tem dificuldades motoras porém, responde ao estímulo e requer o seu espaço na 

sociedade. 

B) Aquela que tem dificuldades ao longo prazo de natureza física, mental e impede a 

participação com outras pessoas em atividades labor ativas.  

C) Aquela que tem impedimento por um pequeno período de natureza intelectual, emocional e 

física. 

D) Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, podendo obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. 
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20. A Secretária de Políticas para as mulheres ELEONORA MENICUCI, assinou uma portaria, neste 

ano que inclui: 

A) Delegacia para mulheres com plantão de 24hs. 

B) Prazo para medida de proteção de até 48hs. 

C) Controle de medidas paliativas às mulheres. 

D) Patrulha Maria da Penha rural, policiais femininas em serviços do campo. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

(Texto 01) 
 

 
 
 
 
USE O TEXTO ACIMA PARA RESPONDER AS QUESTÕES 21, 22, 23 E 24: 

 

21. De acordo com as ideias do texto, podemos dizer que: 
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A) A expressão “Os queixosos” (linha 16) refere-se aos pais que entraram com uma ação 

judicial. 

B) Um grupo de pais norte-americanos entrou com um processo e proibiu o uso de jogadas 

aéreas no futebol. 

C) A proibição de jogadas aéreas se estende aos jogadores profissionais. 

D) As conclusões médicas não são importantes para definir os parâmetros que regulamentam o 

esporte no país. 

 

22.  Analise as afirmativas: 

I. O texto é marcado pelo uso do discurso direto. 

II. A palavra “medida” (linha 4) pode ser substituída por “proporção” sem que haja alteração 

de sentido na frase. 

III. Na frase “George Chiampas, médico-chefe da USSF, disse ao jornal The New York Times” 

(linha 21) as vírgulas são usadas para isolar o aposto. 

IV. Se substituirmos “aos jogadores” (linha 18) por “as categorias”, este “as” levaria crase.  

 

A) II, III e IV estão corretas. 

B) I, III e IV estão corretas. 

C) III, IV estão corretas. 

D) Todas estão corretas. 

 

23. Analise os termos destacados abaixo e assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, 

à função sintática dos mesmos: 

I. “. Essa é a parte da ação que eles não ganharam.” (linha 17) 

II. “um grupo de pais abriu um processo judicial na Califórnia.” (linha 10) 

III. “Os queixosos também solicitavam uma mudança no regulamento desse esporte universal.” 

(linha 16) 

 

A) Verbo de ligação – objeto direto – sujeito simples. 

B) Verbo transitivo direto – objeto direto – sujeito indeterminado. 

C) Verbo de ligação – objeto indireto – predicativo do sujeito. 

D) Verbo intransitivo – predicativo do sujeito – sujeito inexistente. 

 

24. As palavras “médico”, “prática” e “número” são: 

A) Paroxítonas. 

B) Formas verbais se tirados os acentos. 



 

10 

C) Palavras cuja acentuação é facultativa. 

D) Oxítonas. 

 

25. Assinale a alternativa em que as palavras formam o plural do mesmo modo: 

A) Cão – capitão – atração. 

B) Alemão – mão – chão. 

C) Excursão – tabelião – contramão.  

D) Agressão – botijão – coração. 

 

26. Assinale a alternativa cujas palavras estão todas corretamente grafadas: 

A) Incômodo – quisesse – infraestrutura. 

B) Auto-biografia – lindíssimo – preencher. 

C) impecilho – jiló – encharcado. 

D) Indijesto – pré-história – catalise. 

 

27. Assinale a alternativa que possui um erro de concordância verbal: 

A) Cada um dos concorrentes devem preencher corretamente as fichas de inscrição. 

B) Havia muitas pessoas no passeio. 

C) A Paula e a Marília também casaram aqui. 

D) Fazem-se chaves. 

 

28. Com relação ao uso das normas de regência, nas frases abaixo, marque (C) para certo e (E) para 

errado e, depois, assinale a alternativa que contém a sequência correta. 

(  ) A professora esqueceu-se das notas. 

(  ) Quero assistir a esse filme. 

(  ) Mariano é bacharel de direito.  

(  ) Os bobos admiram e obedecem os outros. 

 

A) E - C - C - C  

B) E - C - C - C  

C) C - C – E - E 

D) C - E – E - E 

 

29. Substituindo os termos destacados abaixo por pronomes oblíquos átonos, a alternativa correta 

quanto à colocação é: 

I. Direi uma sugestão a Paulo. 
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II. Ninguém apoia o deputado. 

III. Maíra tinha indicado o assunto às alunas. 

 

A) Dir-lhe-ei / o apoia/ o tinha indicado. 

B) Lhe direi / o apoia / tinha o indicado. 

C) Dir-lhe-ei / apoia-o / tinha indicado-o. 

D) Direi-lhe / apoia-o / o tinha indicado. 

 

30. Marque a frase em que deve ser empregada a primeira das duas palavras que aparecem entre 

parênteses: 

A) O motociclista foi multado por _______________ as leis de trânsito. (infringir - infligir) 

B) Acaba de ser emitido o _______________ de prisão. (mandato - mandado) 

C) Contamos com a sua ________________. É um processo confidencial. (descrição - discrição) 

D) Para esse violino não há ________________. (concerto - conserto) 

 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

31. Uma torta tem seu preço estabelecido por uma função linear a medida que chega mais próximo 

da data de validade, obedecendo inversamente uma PA. Se o preço dessa torta é R$ 50,00 no dia de 

sua fabricação, ou seja, no dia 1, e R$ 10,00 no dia 21, data de vencimento de sua validade, quanto 

ele custou no dia 16? 

A) R$ 23,00 

B) R$ 25,00 

C) R$ 20,00 

D) R$ 25,25 

 

32. Qual o domínio da função a seguir? � =
����

����	
 

A) 
� ∈ |� ≠ +�	�	� ≠ −�� 

B) 
� ∈ �|� ≠ 1� 

C) 
� ∈ �|� > 0� 

D) 
� ∈ �� 
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33. Uma usina sucroalcooleira utiliza 200 litros de caldo de cana para produzir 20 quilos de açúcar. 

Para garantir uma produção de 20 toneladas durante um período de estiagem no canavial, qual o 

volume mínimo do reservatório que essa empresa precisa ter? (Considerar 1000l = 1m³). 

A) 18m³ 

B) 20m³ 

C) 17m³ 

D) 16m³ 

 

34. Na catraca de uma casa de shows passam em média 5 pessoas por minuto. Sabendo que o valor 

do ingresso é de R$ 50,00 por pessoa, quanto essa casa de shows lucra em 3h de operação da 

catraca? 

A) R$ 55.000,00 

B) R$ 40.000,00 

C) R$ 50.000,00 

D) R$ 45.000,00 

 

35. Um piloto percorreu a distância de 251.320m, dando 20 voltas em uma pista no formato de um 

círculo perfeito. Qual a distância dessa pista para o posto de observação que fica exatamente no 

centro do círculo? (Considerar π = 3,1415). 

A) 2000m 

B) 1000m 

C) 1500m 

D) 3000m 




