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Município de Palma Sola 

Estado de Santa Catarina 

 Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Assistente Social 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE RESPOSTA, com as 

informações solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. 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: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 A prova terá duração de 02h30min, 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 

ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. A Lei nº 8.742/1993, Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), dispõe sobre a organização da 

Assistência Social e dá providências, onde estabelece que a assistência social, direito do cidadão e dever 

do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 

através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 

atendimento às necessidades básicas. De acordo com a referida lei, a defesa de direitos constitui: 

A) Um objetivo da LOAS. 

B) Um princípio da LOAS. 

C) Uma diretriz da LOAS. 

D) Uma competência da União estabelecida pela LOAS. 

 

02. A Resolução nº 109/2009 aprovou a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Com base 

na Tipificação, marque a alternativa correta quanto à correlação entre serviço e impacto social 

esperado. 

A) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família: ampliação do acesso aos direitos 

socioassistenciais e melhoria da qualidade de vida.  

B) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos: prevenção da 

ocorrência de situações de risco social tais como o isolamento, situações de violência e violações 

de direitos, e demais riscos identificados pelo trabalho de caráter preventivo junto aos usuários. 

C) Serviço de Especializado em Abordagem Social: redução das violações dos direitos 

socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência e proteção social a famílias e indivíduos.  

D) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: identificação de situações de violação de 

direitos e aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais.  

 

03. De acordo com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência 

Social é correto afirmar sobre a composição das equipes de referência que atuam no âmbito da Proteção 

Social Básica e Especial: 

A) O terapeuta ocupacional é um profissional obrigatório nos CREAS localizados em municípios de 

médio porte. 

B) Em metrópoles, há a necessidade de um advogado no CRAS, como também CREAS. 

C) Nos municípios de pequeno porte I, o CRAS deve contar com assistente social e pedagogo 

obrigatoriamente. 

D) Compõe obrigatoriamente a equipe de proteção social de alta complexidade o assistente social 

e o psicólogo. 
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04. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“A Lei nº 8069/1990 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que assevera: toda criança ou 

adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação 

reavaliada, no máximo, a cada __________________________, devendo a autoridade judiciária competente, com 

base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma 

fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta.”  

A) 06 (seis) meses. 

B) 03 (três) meses. 

C) 09 (nove) meses. 

D) 1 (um) ano. 

 

05. De acordo com o que estabelece o Estatuto do Idoso, é correto afirmar: 

A) Regula os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) 

anos. 

B) É dever do Estado assegurar ao idoso, com prioridade, a efetivação do direito à saúde, à 

alimentação, à educação, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária. 

C) Deverá haver destinação privilegiada de recursos privados da Seguridade Social nas áreas 

relacionadas com a proteção ao idoso. 

D) No que se refere a prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda, dentre os 

idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas 

necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos.    

 

06. Família é a unidade de reprodução social, incluindo a reprodução biológica, a produção de valores 

de uso e consumo, inserida em determinado ponto da estrutura social, definido a partir da inserção de 

seus provedores na reprodução. Assinale o conceito de família recomposta: 

A) Famílias formadas por pessoas (apenas um ou o casal) que foram casadas, que podem ou não ter 

crianças do outro casamento. 

B) Famílias formadas por pessoas que moram juntas e que, mesmo sem ter a consanguinidade, são 

ligadas fortemente por laços afetivos. 

C) Famílias formadas por pessoas do mesmo sexo, vivendo maritalmente, possuindo ou não 

crianças. 

D) Famílias chefiadas só pelo pai ou só pela mãe.  
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07. Acerca do trabalho social com famílias e as metodologias de abordagem familiar, no âmbito da 

Política de Assistência Social, utilizadas pelo assistente social, leia as afirmativas a seguir e assinale a 

opção incorreta: 

A) As visitas domiciliares são aproximações realizadas com as famílias em suas próprias 

residências visando conhecer melhor suas condições de vida e os aspectos do cotidiano das 

relações desses sujeitos, que geralmente escapam às entrevistas. 

B) Uma das diretrizes teórico-metodológicas do trabalho social com famílias no âmbito do serviço 

de proteção e atendimento à família (PAIF) é o respeito a heterogeneidade dos arranjos 

familiares e sua diversidade cultural. 

C) As palestras se valem da reunião de pessoas, mas pressupõem uma participação mais ativa de 

seus membros. Apresentam-se como uma oportunidade de vivenciar ou refletir sobre situações 

concretas significativas para seus participantes. 

D) A matricialidade sociofamiliar deve estar articulada à concepção de território, de autonomia, de 

participação e de integração à seguridade social e às políticas socioeconômicas.  

 

08. Com relação a atuação do Serviço Social na Equipe multidisciplinar, interdisciplinar e 

interprofissional, leia as assertivas e assinale a opção correta: 

A) O profissional assistente social vem trabalhando em equipe multiprofissional, onde desenvolve 

sua atuação, conjuntamente com outros profissionais, buscando compreender o indivíduo na sua 

dimensão de particularidade, abrangendo os direitos humanos. 

B) A crescente inserção do assistente social em espaços sócio-ocupacionais exige a atuação com 

profissionais de outras áreas, requerendo uma intervenção multidisciplinar com competência 

tecnicista e política. 

C) As leis que prevêem a atuação multidisciplinar não especificam os limites de cada área 

profissional no desenvolvimento e na elaboração dos trabalhos técnicos conjuntos, cabendo, no 

caso das profissões regulamentadas, serem disciplinados por seus Conselhos Profissionais 

respectivos. 

D) É admissível, que em uma mesma manifestação técnica, tenha consignado o entendimento 

conjunto de duas áreas profissionais regulamentadas. É o caso, por exemplo, da elaboração dos 

relatórios psicossociais. 

 

09. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 

objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e 

inclusão social. Esse conceito, disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, refere-se a: 
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A) Acessibilidade. 

B) Tecnologia assistiva. 

C) Desenho universal. 

D) Barreiras. 

 

10. Dentre os princípios organizativos do SUS, têm-se, exceto: 

A) Regionalização e Hierarquização: os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de 

complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de 

critérios epidemiológicos, e com definição e conhecimento da população a ser atendida. A 

regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o 

comando unificado dos mesmos. Já a hierarquização deve proceder à divisão de níveis de 

atenção e garantir formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida 

pelo caso, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região. 

B) Descentralização e Comando Único: descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade 

entre os três níveis de governo. Com relação à saúde, a descentralização objetiva prestar 

serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. No 

SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser descentralizada até o município, ou seja, devem 

ser fornecidas ao município condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para 

exercer esta função. Para que valha o princípio da descentralização, existe a concepção 

constitucional do mando único, onde cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas 

decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade. 

C) Participação Popular: a sociedade deve participar no dia-a-dia do sistema. Para isto, devem ser 

criados os Conselhos e as Conferências de Saúde, que visam formular estratégias, controlar e 

avaliar a execução da política de saúde. 

D) Cidadania: ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda 

sociedade, com vistas à garantia dos direitos de saúde e acesso por toda as pessoas que 

precisarem dos serviços de saúde.  

 

11. Assinale a opção que apresenta corretamente um direito do assistente social: 

A) Livre exercício das atividades inerentes à Profissão.  

B) Utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da Profissão. 

C) Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da 

liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos 

competentes. 
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D) Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no 

atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. 

 

12. Julgue as afirmativas abaixo, sobre o tema da Questão Social, e assinale a opção correta: 

 I - Está solidamente estabelecido no Serviço Social que as sequelas da “questão social” se constituem 

na matéria sobre a qual o exercício profissional vai se realizar; 

 II - Dada a sua dimensão estrutural, a “questão social” atinge a vida dos sujeitos nas suas 

requisições pela garantia de direitos civis, sociais, políticos e humanos, remetendo-os à luta pela 

“cidadania”; 

 III - Considerada em articulação com as formas de produção e reprodução social, a “questão social” 

adquire centralidade no exercício profissional, uma vez que o assistente social vai intervir no âmbito das 

suas expressões tradicionais e novas, consideradas como manifestação de um tipo de relação de 

subalternidade do trabalho ao capital. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÕES: As questões de n° 13 a n° 17 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 
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TEXTO 

 

 

13. “...estudaram 843 galáxias de todos os tipos (...)” (linha 15). Caso a pessoa utilizada para tratamento 

na frase retirada do texto fosse alterada para a segunda pessoa do singular, mantendo-se o tempo e o 

modo verbal, sua reescrita correta seria: 

A) “...estudaste 843 galáxias de todos os tipos (...)”. 

B) “...estudavas 843 galáxias de todos os tipos (...)”. 

C) “...estudas 843 galáxias de todos os tipos (...)”. 

D) “...estudarias 843 galáxias de todos os tipos (...)”. 

 

14. Acerca da ortografia, coesão textual e pontuação, assinale a alternativa incorreta. 

A) O verbo “ficam” (linha 3) está corretamente empregado, pois faz referência à palavra “Elas” 

(linha 3), no plural. 

B) As aspas utilizadas nas linhas 1 e 2, estão corretamente empregadas, pois utiliza-se aspas, neste 

caso, para salientar palavras de outras línguas – estrangeirismos – usadas dentro de um período. 
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C) O travessão utilizado na linha 19 está corretamente empregado, pois se utiliza travessão, neste 

caso, para destacar, enfaticamente, a parte final de um enunciado. 

D) As vírgulas utilizadas para isolar o termo “mas” (linha 9), está corretamente empregada, pois 

isola o vocativo. 

 

15. Acerca da partícula “que” presente no período abaixo retirado do texto, é correto afirmar que: 

“Pesquisa publicada nesta segunda-feira na "Nature Astronomy" mostra que as galáxias crescem mais...” 

(linhas 1 e 2). 

A) Retoma uma preposição e exerce a função de sujeito simples da oração a que pertence. 

B) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 

C) Classifica-se como conjunção integrante, não possuindo, portanto, função sintática própria. 

D) Poderia ser corretamente substituída por “as quais”, sem quaisquer outras alterações no 

período. 

 

16. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do texto é acentuada pela seguinte razão: Assinalam-

se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguidas, ou não, de “s”. 

A) “galáxias” (linha 2). 

B) “também” (linha 3). 

C) “direções” (linha 10). 

D) “conclusões” (linha 14). 

 

17. Assinale a alternativa que justifica corretamente a regra pelo qual a palavra “astrônomos” (linha 14) 

é acentuada: 

A) Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. 

B) A palavra “astrônomos” perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico. 

C) Os vocábulos paroxítonos finalizados em “i” ou “o”, seguidos, ou não, de “s”, marcam-se com 

acento circunflexo quando na sílaba tônica figuram “a”, “e”, “o” abertos, “i” ou “u”. 

D) Põe-se o acento circunflexo no “e” e no “o” tônicos que não formam ditongo com a vogal anterior. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Nos séculos XVII e XVIII, a expansão territorial do Brasil foi impulsionada pelas bandeiras. Os 

bandeirantes entraram para o interior do Brasil, explorando e conquistando territórios. Neste contexto, 

várias vilas foram fundadas, favorecendo a ocupação destas regiões. Em relação à ocupação territorial 

no sul do Brasil: 
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A) A principal atividade era a produção de açúcar, e a grande parte dos engenhos estava instalada 

na Capitania de Santa Catarina, o que contribuiu para a ocupação. 

B) A criação de gado para o abastecimento de carne para regiões auríferas fez com que várias vilas 

e cidades se desenvolvessem na região interior do sul do Brasil. 

C) Os bandeirantes se concentraram em cidades fundadas na região litorânea do Brasil, e não 

desenvolveram atividades econômicas que contribuíssem para a ocupação do Sul do Brasil. 

D) A principal atividade era a extração de minérios, e grande parte das jazidas estavam instaladas 

na Capitania de Santa Catarina, o que contribuiu para a ocupação. 

 

19. As metas do milênio foram estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2000, com 

o apoio de 191 nações, e ficaram conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). No 

total são 8 (oito) metas, dentre elas: 

A) Acabar com a corrupção e melhorar a saúde das gestantes. 

B) Direito ao ensino superior e qualidade de vida. 

C) Igualdade entre sexos e direito universal ao voto. 

D) Acabar com a fome e a miséria e reduzir a mortalidade infantil. 

 

20. “O governador Raimundo Colombo (PSD) entregou na tarde desta quinta-feira ao presidente da 

Assembleia Legislativa, Aldo Schneider (MDB), a carta em que renuncia ao mandato após sete anos à frente 

do Executivo catarinense.” 

(Adaptado Correio Catarinense, 05/04/2018) 

O motivo da renúncia de Raimundo Colombo foi: 

A) Sua pretensão à candidatura ao cargo de Senador. 

B) Sua pretensão à candidatura ao cargo de Deputado Federal. 

C) Sua pretensão à candidatura ao cargo de Presidente. 

D) Sua pretensão à candidatura ao cargo de Deputado Estadual. 

 

 


