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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 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 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 
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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 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico Matemático 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais 03 (três) 

Legislação e 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões de 01 e 02 dizem respeito à reportagem a seguir. Leia-a atentamente antes de respondê-

las. 

(Reportagem) 

 

(Fonte adaptada: Folha de São Paulo> Acesso em 15 de setembro de 2021) 

01 – Sobre o período abaixo, assinale a alternativa correta: 

“Asteroide que dizimou dinossauros determinou sucesso das cobras, [...]” 

a) Não há pronomes relativos na oração. 

b) A partícula “que” exerce função morfológica de conjunção integrante. 

c) O período é composto por uma oração principal e uma oração subordinada adjetiva 

restritiva. 

d) O trecho “que dizimou dinossauros”, por exerce função sintática de adjunto adverbial, 

poderia ser corretamente retirado do título. 

e) O trecho “sucesso das cobras” é complemento nominal de “determinou”. 

 

02 – Analise o trecho adaptado do título: 

“Asteroide dizimou dinossauros.” 

Sobre as vozes verbais, assinale a alternativa correta: 

a) “Asteroide” exerce função de agente paciente. 

b) Não poderia ser efetuada sua conversão para a voz passiva, pois o verbo “dizimar” é 

transitivo direto. 

c) O período já se encontra na voz passiva. 

d) Na voz passiva, assume a seguinte forma: Dinossauros foram dizimados por asteroides. 

e) Não há que se falar em conversão de voz ativa para passiva com verbos transitivos diretos e 

indiretos, como é o caso do verbo “dizimar”. 
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03 – Assinale a alternativa correta com base no emprego da crase: 

a) Estou decidido à comprar este carro. 

b) Eles chegaram à meia-noite. 

c) Ele se dirigiu à ela com indelicadeza. 

d) O policial dirigiu-se à uma senhora vestida de vermelho. 

e) Ele leva tudo à ferro e fogo. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

04 – Analise a Progressão Aritmética a seguir: 

20 24 28 32 36 ... 

Assinale a alternativa que representa corretamente o seu quinquagésimo termo: 

a) 194 

b) 198 

c) 212 

d) 220 

e) 216 

 

05 – João dividirá sua herança de R$ 300.000,00 com seus três netos de forma proporcional à idade 

de cada um, conforme tabela a seguir: 

Neto Idade 

Ana 20 

Bruno 25 

Carlos 30 

Assinale a alternativa que representa corretamente a soma dos valores recebidos pelos netos do 

gênero masculino: 

a) R$ 80.000,00 

b) R$ 200.000,00 
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c) R$ 100.000,00 

d) R$ 250.000,00 

e) R$ 260.000,00 

CONHECIMENTOS GERAIS 

06 – O padre João Zelesny, foi um dos personagens centrais na história da fundação de Peritiba/SC, 

além de participar da escolha do nome atual da cidade também foi responsável: 

a) Desenhou o brasão de Peritiba. 

b) Comprou as terras da Companhia Muller & Shen. 

c) Autor do Hino de Peritiba. 

d) Conseguiu o visto dos primeiros imigrantes de Piritiba. 

e) Fundou a Companhia Caravagio para receber imigrantes. 

 

07 – Em 1961 Peritiba foi elevada a categoria de Vila e transformada num distrito do município de: 

a) Piratuba. 

b) Concordia. 

c) Gasparetto. 

d) Tamanduá. 

e) Barra Bonita. 

 

08 – De acordo com a Lei Complementar nº 39/2012, a Controladoria Geral do Município deve ser 

executada por um profissional formado em: 

a) Exclusivamente por Advogado, devidamente registrado e regularizado junto a Entidade de 

Classe. 

b) Exclusivamente investido por aprovação em concurso público, ressalvados quaisquer 

requisitos de área. 

c) Direito, Administração, exclusivamente investidos por aprovação em concurso público, e 

regularizados por Entidade de Classe. 

d) Direito, Administração ou Contador, devidamente registrados e regularizados junto a 

Entidade de Classe. 

e) Exclusivamente por Contador, investido em cargo de confiança e registrado em Entidade de 

Classe. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ASSISTENTE SOCIAL 

09 – Julgue as assertivas abaixo e assinale a opção correta: 

a) O livre exercício das atividades inerentes à Profissão de Serviço Social constitui uma 

prerrogativa do assistente social.  

b) É vedado ao/à assistente social exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o 

direito do/a usuário/a de participar e decidir livremente sobre seus interesses. 

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

atendimento e defesa de seus interesses e necessidades é direito do assistente social. 

d) É direito do assistente social, denunciar ao Conselho Regional as instituições públicas ou 

privadas, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar os/as 

usuários/as ou profissionais.  

e) No código de ética profissional, a liberdade é tomada como valor ético-político central, na 

medida em que é o único padrão de organização político-social capaz de assegurar a 

explicitação dos valores essenciais da liberdade e da equidade. 

 

10 – Analise as afirmações abaixo e, com base no texto da Constituição Federal, marque a opção 

correta: 

a) São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência 

social que atendam às exigências estabelecidas em lei. 

b) 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 educação, à 

previdência e à assistência social. 

c) Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base no 

seguinte objetivo: igualdade na forma de participação no custeio.  

d) A seguridade social é financiada por toda a sociedade apenas de forma direta. 

e) A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos 

órgãos responsáveis pela previdência social, justiça 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. 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 05/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA – SC 

7 
 

11 – De acordo com a lei que regulamenta a profissão, “elaborar, coordenar, executar e avaliar 

planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da 

sociedade civil” constitui: 

a) Uma atribuição privativa do assistente social. 

b) Um direito do assistente social. 

c) Uma competência do assistente social. 

d) Um dever do assistente social. 

e) Uma obrigação do assistente social. 

 

12 – Consiste em um dos princípios fundamentais que dão base ao código de ético do assistente 

social: 

a) Defesa transigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo 

b) Defesa condicional da liberdade, da dignidade da pessoa humana, da privacidade, da 

cidadania, da integridade física, moral e psicológica e dos direitos socioassistenciais 

c) Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem 

societária, com dominação, exploração de classe, etnia e gênero.  

d) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social.  

e) Garantia do pluralismo.  

 

13 – Com base no que estabelece a Lei Orgânica da Assistência Social, julgue as assertivas abaixo e 

assinale a opção correta: 

I – É condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de 

que trata esta lei, a efetiva instituição e funcionamento de: conselho de assistência social, de 

composição paritária entre governo e sociedade civil; fundo de assistência social, com orientação e 

controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social; vigilância socioassistencial. Os entes 

transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu 

fundo de assistência social, para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular 

utilização.  

II – Os recursos de responsabilidade da União destinados à assistência social serão 

automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), à medida que se 

forem realizando as receitas. 
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III – As entidades e organizações de assistência social que incorrerem em irregularidades na 

aplicação dos recursos que lhes foram repassados pelos poderes públicos terão a sua vinculação ao 

SUAS cancelada, sem prejuízo de responsabilidade civil e penal. 

IV – Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento 

econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas 

que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de 

subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua 

organização social. 

a) I e II estão corretas. 

b) I, II e IV estão corretas. 

c) I, III e IV estão corretas. 

d) II, III e IV estão corretas. 

e) II e III estão corretas. 

 

14 – Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Justiça da Infância e da Juventude é 

competente para: 

a) Conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes. 

b) Conhecer de representações promovidas pela Defensoria Pública, para apuração de ato 

infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis. 

c) Conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, sem, contudo, aplicar as medidas 

cabíveis. 

d) Conhecer de ações decorrentes de regularidades em entidades de atendimento. 

e) Conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à 

criança, ao adolescente, ao jovem e ao adulto.  

 

15 – São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes, exceto: 

a) Peticionar diretamente a qualquer autoridade.  

b) Avistar-se reservadamente com seu defensor.  

c) Entrevistar-se pessoalmente com o representante da Defensoria Pública.  

d) Ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada.  

e) Ser tratado com respeito e dignidade. 
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16 – Assinale a opção correta com base da Lei Orgânica da Saúde: 

a) A direção do SUS é exercida no âmbito da União pelo Presidente da República. 

b) São fatores condicionantes da saúde a moradia e o acesso a bens e serviços essenciais.  

c) A direção do SUS é única e exercida somente pelos Estados.  

d) O dever do Estado na promoção da saúde exclui o das pessoas. 

e) O dever do Estado na promoção de saúde perpassa pela formulação de políticas 

administrativas e sociais.  

 

17 – De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, como se chama o conjunto de ações que proporcionam 

o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas 

de prevenção e controle das doenças ou agravos?  

a) Vigilância social.  

b) Vigilância sanitária. 

c) Saúde do trabalhador.  

d) Saúde coletiva.  

e) Vigilância epidemiológica. 

 

18 – O Serviço Social tem na questão social o elemento central do projeto da profissão, a qual se 

particulariza no dia a dia da intervenção, de variadas formas. O trabalho que o assistente social 

desenvolve, nos diferentes espaços sócio-ocupacionais é composto por um objeto, constituinte e 

constituído pela realidade social, que aparece, via de regra (sobretudo nas ações que envolvem 

crianças, adolescentes, famílias), por meio da violência social — ou violência da pobreza; por meio 

da violência interpessoal e intrafamiliar, pela negligência, ausência de trabalho ou trabalho precário, 

pela ausência ou insuficiência de políticas sociais universalizantes e redistributivas - situações muitas 

vezes permeadas por conflitos e rompimentos de vínculos na esfera familiar. Com relação aos 

instrumentos operacionais do serviço social, analise as afirmações abaixo.  

( ) O estudo social tem como finalidade conhecer com profundidade, e de forma crítica, uma 

situação ou expressão da questão social, objeto da intervenção profissional - especialmente nos 

seus aspectos sócioeconômicos e culturais.  

( ) Relatório social: avaliação, exame ou vistoria, solicitada ou determinada sempre que a 

situação exigir um parecer técnico ou científico de uma determinada área do conhecimento, que 
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contribua para o juiz formar a sua convicção para a tomada de decisão. Pode incluir a resposta a 

quesitos. 

( ) Quando solicitada a um profissional de Serviço Social, a perícia é chamada de perícia social, 

realizada por meio do estudo social e implica na elaboração de um laudo social e emissão de um 

parecer social. 

( ) Parecer social: documento, utilizado como uma das provas que instrui o processo e oferece 

suporte à decisão judicial 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a sequência correta 

das proposições acima é, respectivamente: 

a) F – V – V – F  

b) F – V – F – V  

c) V – F – F – V  

d) V – F – V – F  

e) F – F – V – V  

 

19 – A Política Nacional de Assistência Social expressa exatamente a materialidade do conteúdo da 

Assistência Social como um pilar do Sistema de Proteção Social Brasileiro no âmbito da Seguridade 

Social. Com base nesse importante documento, marque a afirmação correta: 

a) Frente ao desafio de enfrentar a questão social, a centralização permitiu o desenvolvimento 

de formas inovadoras e criativas na sua implementação, gestão, monitoramento, avaliação e 

informação. 

b) Em consonância com o disposto na LOAS, a Política Nacional de Assistência Social rege-se 

pelo seguinte princípio democrático: a supremacia do atendimento às necessidades sociais 

sobre as exigências de rentabilidade econômica. 

c) A nova concepção de assistência social como direito à proteção social, direito à seguridade 

social tem duplo efeito: o de suprir sob dado padrão pré-definido um recebimento e o de 

desenvolver capacidades para maior tutela.  

d) Classifica-se como município de pequeno porte I, aquele com população de até 30.000 mil 

habitantes.  

e) A proteção social deve garantir as seguintes seguranças: segurança de sobrevivência (de 

rendimento e de autonomia); de acolhida; de convívio ou vivência familiar e de inclusão 

social.  
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20 – Consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada, nos Cras, por 

meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de 

prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o 

direito à convivência familiar e comunitária.  

De qual serviço trata o enunciado?   

a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.  

b) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.   

c) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.  

d) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.  

e) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.  

 

 


