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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Leia os textos publicitários 01 e 02 para responder às perguntas de 01 a 05: 

 

TEXTO 01  

 

 
 

TEXTO 02 

 

 

01. Em relação à frase: “A digital de cada um faz a diferença” e o recurso das imagens nos textos 

publicitários é correto o que se afirma em: 

A) O recurso da imagem do dedo e a palavra digital é para ficar claro o que é a digital. 

B) Os diferentes sentidos atribuídos às imagens e à frase se chama polissemia. 

C) Não há sentido polissêmico entre imagem e frase por se tratar de um chamado para 

cadastramento biométrico. 

D) As imagens representam diferentes etnias e, por isso, não se relacionam com a frase, porque a 

digital é única para cada cidadão.  
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02. Nas frases: “Venha para a biometria. Cadastre suas digitais”, os verbos em destaque estão: 

A) No presente do subjuntivo. 

B) No presente do indicativo. 

C) No futuro do presente. 

D) No modo imperativo. 

 

03. Nas frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, o uso da preposição para:  

A) Está correto nas duas frases, porque pra é uma simplificação de para. 

B) Está correto apenas na segunda frase. 

C) Está correto nas duas frases, porque quando usada em sequência se usa pra. 

D) Está correto apenas na primeira frase, porque em campanha publicitária o uso padrão da 

linguagem dificulta a compreensão da população. 

 

04. Passando as frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, para a terceira pessoa do 

plural teremos: 

A) Vêm pra biometria. Venham para a biometria. 

B) Veem pra biometria. Venham para a biometria. 

C) Vêm pra biometria. Venhamos para a biometria. 

D) Veem pra biometria. Venhamos para a biometria. 

 

05. Em “A digital de cada um faz a diferença” temos: 

A) Duas orações, uma frase e período composto. 

B) Uma oração, duas frases e período simples. 

C) Uma oração, uma frase e período simples. 

D) Duas orações, duas frases e período composto. 

 

Matemática 

 

06. A estatística para dados não grupados pode ser dividida em vários pontos para comporem uma 

análise dos resultados encontrados. Um dos primeiros pontos a se trabalhar são as medidas de 

tendência central. Qual das opções abaixo está relacionada somente a Medidas de Tendência 

Central? 

A) Média – Moda – Desvio Padrão. 

B) Média Aritmética – Média Harmônica – Média Geométrica. 
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C) Assimetria – Média Geométrica – Variância. 

D) Ponto Médio – Amplitude Total – Mediana. 

 

07. Um dos pontos mais complicados para os alunos trabalhar na prática nas salas de aula se 

denomina trigonometria. Nesses conteúdos existem uma enormidade de identidades trigonométricas 

marque qual das abaixo é verdadeira. 

A) Sen (x) + Cos (x) = Tg (x) + Cossec (x) + 1. 

B) Tg² (x) + Cotg² (x) = 1. 

C) Sen² (x) + Cos² (x) = 1. 

D) a² + b² = 1.   

 

Conhecimentos gerais 

 

08. Considere o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Maravilha/SC e assinale a alternativa 

correta: 

A) O Vice-Prefeito poderá se recusar a substituir ou suceder o Prefeito, não havendo punição pela 

recusa, ainda que injustificada. 

B) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos cargos, assumirá a 

administração municipal o Presidente da Câmara. 

C) Se no último ano do mandato ocorrer a vacância do cargo de Prefeito e inexistir o Vice-Prefeito, 

dar-se-á nova eleição trinta dias após a vacância, cabendo aos eleitos completar o período dos seus 

antecessores. 

D) O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara 

Municipal, ausentar-se do Município por período superior a 25 (quinze) dias, sob pena de perda do 

cargo ou de mandato. 

 

09. A origem do nome do Município de Maravilha/SC é atribuída: 

A) Às crianças que ali residem. 

B) Ao rio que margeia o Município. 

C) Graças à mancha dos pinhais. 

D) Em razão do prisma desenvolvimentista do Município.  
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10. São Municípios integrantes da Associação dos Municípios do Entre Rios – SC (AMERIOS), 

exceto: 

A) Maravilha/SC. 

B) Caibi/SC. 

C) Cunhataí/SC. 

D) São Miguel do Oeste/SC. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. Das relações do/a Assistente Social com a Justiça, Artigo 19; São deveres do/a assistente social: 

( ) Apresentar à justiça, quando convocado na qualidade de perito ou testemunha, as conclusões do 

seu laudo ou depoimento, sem extrapolar o âmbito da competência profissional e violar os 

princípios éticos contidos neste Código. 

( ) Depor como testemunha sobre situação sigilosa do/a usuário/a de que tenha conhecimento no 

exercício profissional, mesmo quando autorizado. 

( ) Comparecer perante a autoridade competente, quando intimado/a a prestar depoimento, para 

declarar que está obrigado/a a guardar sigilo profissional nos termos deste Código e da Legislação 

em vigor. 

( ) Aceitar nomeação como perito e/ou atuar em perícia quando a situação não se caracterizar como 

área de sua competência ou de sua atribuição profissional, ou quando infringir os dispositivos legais 

relacionados a impedimentos ou suspeição. 

( ) Denunciar ao Conselho Regional de Serviço Social, através de comunicação fundamentada, 

qualquer forma de exercício irregular da Profissão, infrações a princípios e diretrizes deste Código e 

da legislação profissional. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

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

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

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

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

 

12. Artigo 194 Constituição Federal/88 e suas atualizações: A seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Em seu parágrafo único 

incube ao poder público organizar a seguridade social com base nos seguintes objetivos: 
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I. Universalidade da Cobertura e do Atendimento; Uniformidade e equivalência dos benefícios e 

serviços às populações urbanas e rurais. 

II. A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos 

responsáveis pela saúde, previdência e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades 

estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. 

III. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; São isentas de 

contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às 

exigências estabelecidas em lei. 

IV. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da 

comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. 

V. Diversidade e imparcialidade da base de financiamento. 

De acordo com as afirmativas acima, os objetivos do poder público na organização da seguridade 

social são previstos nas alternativas: 

A) II e V. 

B) II, III e V. 

C) I e IV apenas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

13. Aprovado no 44° Encontro Nacional CFESS-CRESS, condensa uma parte da pauta política 

construída coletivamente ao longo dos últimos anos pelo Conjunto CFESS-CRESS, como produto 

de suas plenárias deliberativas, que ocorrem anualmente, conforme previsto na Lei nº 8.662/93, que 

regulamenta a profissão de assistente social no Brasil. Esta pauta passou a compor a chamada 

“Agenda Permanente”. A que documento estamos nos referindo? 

A) Código de Ética Profissional. 

B) Bandeiras de Luta. 

C) Carta de Maceió. 

D) Conferência Nacional de Combate a Desigualdade Social. 

 

14. Constitui o público usuário da Política de Assistência Social, cidadãos e grupos que se 

encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, exceto: 

A) Famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e 

sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual. 
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B) Desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às 

demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do 

núcleo familiar, grupos e indivíduos. 

C) Vantagem pessoal resultante de deficiência; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais 

políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo 

familiar, grupos e indivíduos. 

D) Inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e 

alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social. 

 

15. Ao final da década de 70, o pensamento de autores latino-americanos ainda orienta ao lado da 

iniciante produção brasileira (particularmente divulgada pelo CBCISS), a formação e o exercício 

profissional no país, situação que, aos poucos vai se modificando com o desenvolvimento do debate 

e da produção intelectual do Serviço Social brasileiro e que resulta de desdobramentos e da 

explicação das seguintes vertentes de análise que emergiam no bojo do Movimento de 

Reconceituação: 

A) Vertentes modernizadora, fenomenologia e marxista. 

B) Vertentes marxista, socialista e comunista. 

C) Vertentes capitalista, marxista e fenomenologia. 

D) Vertentes marxista, estruturalista e ruptura. 

 

16. Historicamente, os assistentes sociais dedicaram-se à implementação de políticas públicas, 

localizados na linha de frente das relações entre população e instituição como, “executores 

terminais de políticas sociais”. Embora este seja ainda o perfil predominante, não é mais exclusivo, 

sendo abertas outras possibilidades. Que autor descreve o assistente social como “executores 

terminais de políticas sociais”? 

A) Iamamoto. 

B) Yazbek. 

C) Netto. 

D) Nogueira. 

 

17. É um conceito estruturante das políticas sociais cuja principal característica é de expressar o 

esforço de garantia universal da prestação de benefícios e serviços de proteção social pelo Estado: 

A) Previdência Social. 

B) Seguridade Social. 
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C) Saúde. 

D) Benefício de Prestação Continuada. 

 

18. Complete a frase utilizando os espaços em branco, assinalando a alternativa que contém a 

resposta correta de acordo com a atuação do assistente social segundo Iamamoto (1998): O grande 

desafio na atualidade é, pois, transitar da ______________ acumulada ao enraizamento da profissão 

na realidade, atribuindo, ao mesmo tempo, uma maior atenção às estratégias, ____________ do 

trabalho profissional, em função das particularidades dos temas que são _______________ e ação 

do assistente social. 

A) Bagagem teórica; táticas e técnicas; objetos de estudo. 

B) Ação; defesa; objetos de estudo. 

C) Democracia; táticas e técnicas; nortes. 

D) Bagagem teórica; ações; operação. 

 

19. Se configura necessariamente na perspectiva socioterritorial, se trata de uma política pública, 

cujas intervenções se dão essencialmente nas capilaridades dos territórios. Essa característica 

peculiar da política tem exigido cada vez mais um reconhecimento da dinâmica que se processa no 

cotidiano das populações. Estamos nos referindo à: 

A) Lei Orgânica da Assistência Social. 

B) Conselho Nacional de Assistência Social. 

C) Sistema Único de Assistência Social. 

D) Política Nacional de Assistência Social. 

 

20. Resolução CFESS nº 557/2009: Art. 4°. Ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente 

social deverá garantir a especificidade de sua área de atuação: 

I. 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. 

II. O assistente social deverá emitir sua opinião técnica somente sobre o que é de sua área de 

atuação e de sua atribuição legal, para qual está habilitado e autorizado a exercer, assinando e 

identificando seu número de inscrição no Conselho Regional de Serviço Social. 
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III. No atendimento multiprofissional a avaliação e discussão da situação poderá ser 

multiprofissional, respeitando a conclusão manifestada por escrito pelo assistente social, que tem 

seu âmbito de intervenção nas suas atribuições privativas. 

IV. O assistente social, ao emitir laudos, pareceres, perícias e qualquer manifestação técnica sobre 

matéria de Serviço Social, deve atuar com ampla autonomia respeitadas as normas legais, técnicas e 

éticas de sua profissão, não sendo obrigado a prestar serviços incompatíveis com suas competências 

e atribuições previstas pela Lei 8662/93.  

Estão incorretas as assertivas: 

A) Apenas I. 

B) Apenas IV. 

C) Apenas I e IV. 

D) Todas estão incorretas. 

 

 

 


