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Município de Princesa 

Estado de Santa Catarina 

 Edital de Processo Seletivo nº 002/2018 

 

 

 

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 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 

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 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 Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

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 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.  O Estatuto do Idoso foi instituído destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos. De acordo com o Estatuto, nos programas habitacionais, públicos 

ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia 

própria, observado o seguinte: 

A) Reserva de pelo menos 1% (um por cento) das unidades habitacionais residenciais para 

atendimento aos idosos. 

B) Reserva de pelo menos 3% (três por cento) das unidades habitacionais residenciais para 

atendimento aos idosos. 

C) Reserva de pelo menos 5% (cinco por cento) das unidades habitacionais residenciais para 

atendimento aos idosos. 

D) Reserva de pelo menos 10% (dez por cento) das unidades habitacionais residenciais para 

atendimento aos idosos.  

 

02. Com relação às medidas protetivas de urgência à ofendida determinada pela Lei Maria da Penha, 

para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da 

mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, a seguinte medida, entre outras: 

A) Restituição de bens devidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. 

B) Cancelamento das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. 

C) Proibição duradoura para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de 

propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. 

D) Prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. 

 

03. De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, a opção que se construiu para exame dessa 

política na realidade brasileira parte da defesa de um certo modo de olhar e quantificar a realidade, a 

partir de: 

A) Uma visão social inovadora pautada na dimensão ética de incluir os invisíveis. 

B) Uma visão social de tutela, o que supõe conhecer melhor os riscos e as vulnerabilidades sociais 

a que as pessoas estão sujeitas, para oferecer auxílio e tutela necessária.   

C) Uma visão social capaz de captar as diferenças sociais para padronizá-las e promover 

uniformização.  

D) Uma visão social que priorize identificar fragilidades que as diversas situações de vida possua. 
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04. Considerando que 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 totalidade e, assim, contribuindo para o enfrentamento das diferentes 

expressões da questão social, analise as assertivas abaixo e assinale a opção correta: 

A) A elaboração, emissão e/ ou subscrição de opinião técnica sobre matéria de serviço social por 

meio de pareceres, laudos, perícias e manifestações é competência do assistente social.  

B) O assistente social, ao emitir laudos, pareceres, perícias e qualquer manifestação técnica sobre 

matéria de Serviço Social, deve atuar com autonomia limitada respeitadas as normas legais, 

técnicas e éticas de sua profissão, sendo obrigado a prestar serviços incompatíveis com suas 

competências e atribuições previstas pela Lei nº 8662/93. 

C) Ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente social deverá garantir a especificidade das 

outras áreas de atuação. 

D) O entendimento ou opinião técnica do assistente social sobre o objeto da intervenção conjunta 

com outra categoria profissional e/ ou equipe multiprofissional, deve destacar a sua área de 

conhecimento separadamente, delimitar o âmbito de sua atuação, seu objeto, instrumentos 

utilizados, análise social e outros componentes que devem estar contemplados na opinião 

técnica. 

 

05. A opinião profissional do assistente social, com base na observação e estudo da situação, fornecendo 

elementos para a concessão de um benefício, recurso material e decisão médico-pericial; instrumento 

de viabilização de direitos, um meio de realização do compromisso profissional com os usuários, tendo 

em vista a equidade, a igualdade, a justiça social e a cidadania. O conceito apresentado diz respeito a 

qual instrumento técnico utilizado pelo profissional de serviço social? 

A) Relatório socioeconômico. 

B) Laudo social.  

C) Parecer social. 

D) Relatório social. 

 

06. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é um dos serviços socioassistenciais 

ofertados no âmbito da Proteção Social Básica. Nele estão previstas algumas situações que demandam 

um atendimento prioritário aos usuários, exceto: 

A) Situação de isolamento. 

B) Beneficiário de programa de transferência de renda. 

C) Trabalho infantil.  

D) Defasagem escolar. 
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07. Sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC) analise as assertivas abaixo e classifique em (V) 

verdadeiro ou (F) falso. Em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem correta das respostas, 

de cima para baixo: 

(__) - É a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 60 anos ou mais 

que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família; 

(__) - Para ter direito ao BPC, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 

do salário-mínimo vigente; 

(__) - Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído ao INSS para ter direito; 

(__) - O BPC paga 13º salário, mas não deixa pensão por morte. 

A) F-V-V-F. 

B) V-V-F-F. 

C) F-F-V-V. 

D) V-F-V-F. 

 

08. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, a gestão das ações na área de assistência social 

fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de 

Assistência Social (Suas), com o seguinte objetivo: 

A) A proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de 

riscos.  

B) Descentralização político-administrativa para os estados, o distrito federal e os municípios, e 

comando único das ações em cada esfera de governo.  

C) A defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões 

socioassistenciais. 

D) Afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. 

 

09. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais, os integrantes da família ampliada, os 

responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa 

encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem 

castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou 

qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes 

medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso: 

A) Multa.  

B) Advertência. 

C) Opção de encaminhar a criança a tratamento de saúde.  
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D) Obrigação de reparar o dano. 

 

10. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 

integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas 

no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda ao seguinte princípio: 

A) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

B) Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 

D) Formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, redução 

de riscos de doenças e de outros agravos.  

 

11. De acordo com a Lei n° 8080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: 

A) Implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados.  

B) Propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, 

saneamento e meio ambiente. 

C) Elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

D) Participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos 

ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador.  

 

12. Constitui direito do/a assistente social assinalado no Código de Ética profissional: 

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. 

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

atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. “Queixa-se de todos os patrões.”. É correto afirmar que o termo “se” sublinhado exerce a seguinte 

função: 

A) Pronome relativo.  

B) Pronome reflexivo recíproco. 
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C) Pronome apassivador. 

D) Parte integrante de verbos essencialmente pronominais. 

 

14. Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula se encontra totalmente correto: 

A) Tua irmã é carinhosa, e doce, e meiga, e casta, e consoladora. 

B) Fica claro, que deve ser pago ao reclamante o valor referente às horas suplementares. 

C) Não havia mais dúvidas, de que a vida dele era uma questão de dias. 

D) Ficou durante um bom tempo impressionado com o nome, do marido dela. 

 

15. “Tanto chorou que ficou doente dos olhos.”. 

Analisando-se a partícula “que” destacada no trecho acima, assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna da afirmação abaixo: 

A partícula “que” em destaque classifica-se morfologicamente como ___________________________________. 

A) Conjunção comparativa. 

B) Conjunção consecutiva. 

C) Conjunção integrante. 

D) Pronome relativo. 

 

16. Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela seguinte razão: Assinalam-se as palavras 

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

A) “Chinês” 

B) “Osório”  

C) “Vintém”  

D) “Perdão” 

 

17. “Eles não sabem nada sobre o nosso passado.”. Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se 

encontra o verbo destacado:  

A) Presente do Indicativo. 

B) Presente do Subjuntivo. 

C) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 

D) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Leia com atenção: 
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I - Foi um pintor espanhol que se destacou por suas composições insólitas e desconexas;  

II - Com seu bigode sinuoso e com disposição para escandalizar foi um grande representante da 

Estética Surrealista; 

III - Na década de 30, produziu o melhor de sua obra: telas nas quais pessoas, animais, objetos e 

paisagens se fundem em composições insólitas. 

Os itens acima fazem referência a: 

A) Leonardo da Vinci. 

B) Vincent Van Gogh. 

C) Pablo Picasso. 

D) Salvador Dalí.  

 

19. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Princesa – SC, o dever do Município com a educação 

será efetivado com a garantia de, exceto: 

A) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria. 

B) Profissionais na educação em número suficiente a demanda escolar. 

C) Condições físicas inadequadas para o bom funcionamento das escolas. 

D) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino. 

 

20. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas: 

A ________________________________ é bastante complexa e muito variada nas suas características físicas 

e formas de ocupação humana. É a região que possui o maior número de estados da federação, e todos eles 

em contato com o Atlântico. 

A _______________________________, por sua localização quase toda ao sul do Trópico de Capricórnio, 

apresenta condições climáticas diferentes das do restante do país. 

O _______________________________ tem um enorme potencial turístico. A região mais visitada é o 

Pantanal, no Mato Grosso do Sul, também conhecida como Baixada, a maior área inundável do mundo, 

com uma diversidade de fauna e flora bastante rica. 

A) Região Norte / Região Sudeste / Sul.   

B) Região Nordeste / Região Sul / Centro-Oeste.  

C) Região Sul / Região Nordeste / Sudeste.  

D) Região Sudeste / Região Norte / Nordeste.   

 

 


