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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 04 alternativas 

(a, b, c, d), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo subsidiará as questões 1 a 4: 

O pombo 

Vinícius de Moraes contava ter ouvido de uma sua tia-avó, senhora idosa muito boazinha, que um dia 

ela estava na sala de jantar, em sua casa do interior, quando um lindo pombo pousou na janela. A 

senhora foi se aproximando devagar e conseguiu pegar a ave. Viu então que em uma das patas havia 

um anel metálico onde estavam escritas umas coisas.  

— Era um pombo-correio, titia. Pois é. Era muito bonitinho e mansinho mesmo. Eu gosto muito de 

pombo. 

— E o que foi que a senhora fez? 

A senhora olhou Vinícius com ar de surpresa, como se a pergunta lhe parecesse pueril: 

— Comi, uai. 

Rubem Braga 

1 - O vocábulo em destaque poderá ser substituído, sem alteração de sentido, por: 

 ―A senhora olhou Vinícius com ar de surpresa, como se a pergunta lhe parecesse pueril‖.  

a) comprometedora 

b) infantil 

c) pública 

d) inquisitória 

2 - No excerto: ―Comi, uai‖ a palavra em destaque classifica-se como: 

a) substantivo 

b) verbo 

c) preposição 

d) interjeição 
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3 - Em, ―Senhora idosa muito boazinha, que um dia ela estava na sala de jantar‖, o vocábulo em 

destaque classifica-se como advérbio de: 

a) intensidade 

b) lugar 

c) modo 

d) tempo 

4 - Assinale a alternativa na qual a letra ―X‖ possui o mesmo som de: ―aproximadamente‖: 

a) Lixo, xícara, abaixo, xingar.  

b) Auxiliar, próximo, proximidade, máximo  

c) Anexo, complexo, reflexo, convexo 

d) Exame, executar, exemplo, êxito 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - No último mês, setembro de 2017, dois países manifestaram suas diferenças através de sérias 

ameaças que colocaram em alerta o restante do mundo. Um dos países (país A) lançou um míssil que 

cruzou o território do Japão e caiu no Oceano Pacífico. O país também afirmou que testou com 

sucesso uma bomba termonuclear, mais destrutiva que bombas atômicas. No mês anterior, o 

presidente da referida nação já havia lançado dois mísseis balísticos com sucesso, com potencial para 

alcançar outros continentes. Como reação, o outro país ( país B)  realizou testes balísticos na Coreia 

do Sul. O que se seguiu foi uma ―guerra verbal‖. O presidente do ―país B‖ ameaçou o ―país A‖ com 

uma chuva de ―fogo e fúria como o mundo nunca viu‖. Essas arriscadas manobras militares refletem 

a escalada da tensão entre esses rivais históricos. O número de testes nucleares e as ameaças 

recíprocas se intensificaram este ano, o que deixou o mundo em alerta, com medo de uma possível 

guerra. Muitos já consideram o momento atual como a maior ameaça nuclear em 50 anos. 

Fonte: https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades. Acesso em 08/10/2017. 

Os países A e B, os quais se refere a reportagem são, respectivamente: 

 

https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades
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a) Coreia do Sul e Estados Unidos 

b) Coreia do Norte e Estados Unidos 

c) Coreia do Sul e Japão 

d) Estados Unidos e Japão 

6 - Segundo a Constituição Federal de 1988 e redação dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 

1998 são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso público.  Em razão disso, o servidor público estável só 

perderá o cargo, EXCETO:   

a) em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

b) mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;   

c) mediante a extinção do cargo ou declarada a sua desnecessidade.   

d) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 

7 - Em 1927 chegaram à Arabutã uma leva de imigrantes, vindos da Romênia que aqui, a troco de 

serviços recebiam terras e comida da colonizadora. É a esses imigrantes que se deve a colonização de 

Arabutã, pois foram eles que abriram estradas para mais tarde servirem de passagem a novos 

imigrantes que vinham chegando. Com base nas informações disponibilizadas pela municipalidade, 

Arabutã recebeu ao longo da colonização diversos nomes. Assinale a alternativa na qual constam, 

respectivamente, os nomes do município, obedecendo a ordem cronológica: 

a) Pau Brasil, Nova Germânia, Mauá, Arabutã. 

b) Pipoca, Mauá, Nova Germânia, Arabutã. 

c) Nova Romênia, Nova Germânia, Mauá, Arabutã. 

d) Pipoca, Nova Germânia, Mauá, Arabutã. 
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8 - Assinale apenas as manchetes que anunciam informações ocorridas em 2017 e que foram 

veiculadas em mídias variadas: 

I - Carne Fraca: PF prende ex-servidor acusado de destruir provas – Revista Veja 

II - Furacão Nate se fortalece após deixar 25 mortos no Golfo do México  - Notícias R7 

III - Segurança ateia fogo em creche de Janaúba e mata crianças e professora -  G1 

IV - Setembro é marcado por ressaca e estiagem em Santa Catarina – Clic RBS 

V- Inmet confirma tornado em Xanxerê, no Oeste catarinense – Globo.com 

VI - Tragédia com avião da Chapecoense – Correio Braziliense 

VII - Arabutã conquista três vagas para fase regional do Dança Catarina – Prefeitura de Arabutã 

a) Apenas as alternativas I, II, IV,VI e VII; 

b) Apenas as alternativas I, III, IV,V e VII; 

c) Apenas as alternativas I, II, III, IV e VII; 

d) Apenas as alternativas II, III, IV,V e VII; 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ASSISTENTE SOCIAL 

9 - O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS desenvolve trabalho junto a família e 

indivíduos, de caráter continuado, visando fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura 

de vínculos, promover aquisições sociais e materiais, dentre outras descrições. Nesta vertente é 

responsável exclusivo pela oferta: 

a) Programa de Atenção Integral à Família. 

b) Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. 

c) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
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d) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. 

10 - O artigo 22 da Lei Orgânica de Assistência Social define os Benefícios Eventuais. Que serão 

prestados em virtude de: 

a) Morte e calamidade pública. 

b) Nascimento e situações de enfrentamento a pobreza. 

c) Nascimento e morte. 

d) Nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. 

11 - São direitos fundamentais descritos na Lei n.º 10.741/03? 

a) Exercício da Cidadania. 

b) Profissionalização e o Trabalho. 

c) Liberdade de Expressão. 

d) Votar e ser votado. 

12 - Segundo o Código de Ética do Assistente Social não é um princípio fundamental? 

a) Livre exercício das atividades inerentes à Profissão. 

b) Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e 

da riqueza socialmente produzida. 

c) Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela 

inerentes – autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. 

d) Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por questões de inserção 

de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, idade e condição física. 

13 - ―A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um 

conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos municípios‖. A afirmação acima pertence a redação de qual legislação? 
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a) Diretriz do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. 

b) Artigo n.º 33 da Convenção de Haia. 

c) Artigo n.º 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

d) Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. 

14 - De acordo com a Lei n.º8.069/90, analisar os itens abaixo: 

I- É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de 

aprendiz. 

II- Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou 

responsáveis, sem expressa autorização judicial. 

III- As crianças menores de doze anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de 

apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. 

IV- É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 

estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. 

Está (ão) CORRETO(S): 

a) Somente o item I. 

b) Somente os itens II e IV. 

c) Somente os itens I e III. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

15 - De acordo com o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes é correto afirmar: 

a) O Conselho Nacional de Direitos das Crianças e Adolescentes nunca participou da 

elaboração do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes. 
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b) O primeiro Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes foi aprovado em 1999. 

c) Aprovar o Plano é reafirmar o compromisso de defesa intransigente dos direitos de crianças 

e adolescentes, sobretudo daqueles/as que se encontram circunstancialmente em situação de 

ameaça ou violação ao direito fundamental de desenvolvimento de uma sexualidade segura e 

saudável.  

d) O primeiro Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes foi revisado apenas no ano de 2016. 

16 - Em consonância com o APOMT – Aviso por maus-tratos contra criança ou adolescente, marcar 

C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 

sequência CORRETA: 

(  ) O programa APOMT foi criado com o objetivo de implantar em regiões do Estado de Santa 

Catarina um sistema unificado de aviso compulsório de maus-tratos praticado contra criança ou 

adolescente através do uso de um formulário padronizado de notificação. 

(  ) O APOMT prevê todo procedimento integrado em rede, fluindo de um órgão ao outro 

harmonicamente, cada um fazendo conscientemente o seu papel, sempre visando o bem estar da 

vítima. 

(  ) É previsto o encaminhamento da vítima aos programas protetivos que se fizerem necessários. 

Está CORRETO: 

a) C, E, C. 

b) C, C, E. 

c) E, C, C. 

d) C, C, C. 

17 - Com base na lei n.º 8.080/90, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 

CORRETAMENTE: 
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―A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias 

______________, como na ocorrência de agravos inusitados à ______________, que possam escapar 

do controle da direção _______________ do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem 

risco de disseminação nacional‖. 

a) especiais, saúde, estadual. 

b) excepcionais, pessoa, municipal. 

c) ordinárias, população, regional. 

d) raras, nação, do País. 

18 - Segundo a Constituição Federal a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de 

forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assinale a alternativa correta: 

a) Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei. 

b) Do trabalhador rural e da empresa. 

c) Do imposto de renda e do meeiro. 

d) Do pensionista e da folha de salário e demais rendimentos do trabalhador. 

19 - Em conformidade com Barroco, sobre a ética profissional, assinalar a alternativa que preenche a 

lacuna abaixo CORRETAMENTE: 

―A ética profissional é uma __________________ do Serviço Social, suas determinações são 

medidas pelo conjunto de necessidades e possibilidades, de demandas e respostas que legitimam a 

profissão na divisão do trabalho da sociedade capitalista, marcando a sua origem e a sua trajetória 

histórica‖. 

a) especificidade. 

b) dimensão específica. 

c) seara. 

d) apropriação. 
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20 - Responda conforme o instrumental correspondente:  

_________________ diz respeito a esclarecimentos e análises, com base em conhecimento específico 

do Serviço Social, a uma questão ou questões relacionadas a decisões a serem tomadas. Trata-se de 

exposição e manifestação sucinta, enfocando-se objetivamente a questão ou situação social analisada, 

e os objetivos do trabalho solicitado e apresentado; a análise da situação, referenciada em 

fundamentos teóricos, éticos e técnicos, inerentes ao Serviço Social – portanto, com base em estudo 

rigoroso e fundamentado – e uma finalização, de caráter conclusivo ou indicativo. 

_______________________ possui uma estrutura que geralmente se constitui por uma introdução 

que indica a demanda judicial e objetivos, uma identificação breve dos sujeitos envolvidos, a 

metodologia para construí-lo (deixando claro a especificidade da profissão e os objetivos do estudo), 

um relato analítico da construção histórica da questão estudada e do estado social atual da mesma, e 

uma conclusão ou parecer social, que deve sintetizar a situação, conter uma breve análise crítica e 

apontar conclusões ou indicativos de alternativas, do ponto de vista do Serviço Social, isto é, que 

expresse o posicionamento profissional frente à questão em estudo. 

_____________________ não deverá ser encaminhado aos setores solicitantes, mas permanecer no 

prontuário do assistente social, em arquivo próprio. Somente o parecer social é que deverá ser 

encaminhado. 

Assinale a alternativa que preenche as lacunas CORRETAMENTE: 

a) Estudo socioeconômico, Parecer social, Laudo Social. 

b) Estudo socioeconômico, Laudo Social, Parecer social. 

c) Laudo Social, Parecer social, Estudo socioeconômico. 

d) Parecer social, Laudo Social, Estudo socioeconômico 

 


