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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 3 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 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos com termino às 11 (onze) horas 

e 30 (trinta) minutos. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com 

tempo máximo de 3 (três) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2016 – MUNICÍPIO DE PERITIBA - SC 

 

2 
 

cada questão composta de 5 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 (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

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 

1. Assinale a alternativa cujas palavras em destaque sejam, respectivamente, substantivo e 

pronome: 

a) Achei-o meio triste; 

b) A dificuldade é grande e sei que a resolverei em breve. 

c) Esta é a casa que comprei e não a que vendi a ele. 

d) Ele é muito bom quando sóbrio. 

e) Naquele instante era só um pobre cego. 

 

2. Assinale a alternativa na qual todas as  palavras devem ser acentuadas pela mesma regra que 

efêmero: 

a) leucocito, paralelepipedo, lagrimas, cleopatra 

b) lampada,  portugues, sabado, aerodromo 

c) eletrodo, tambem, exercicio,exodo  

d) parametros, niagara,  crisantemo, epifania 

e) prototipo,  antidoto, apostolos, gratuito  

 

3. Assinale a alternativa que apresenta  equívoco  quanto a concordância nominal: 

a) Eram crianças alertas, não deixavam escapar nada. 

b) A generosidade, o esforço e o amor ensinaste-os tu em toda a sua sublimidade. 

c) Os soldados permaneceram alertas. 

d) Era meio dia e meia. 

e) Em anexo, seguem os documentos.  

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

4. Uma salina é uma área de produção de sal marinho pela evaporação da água do mar. No 

Brasil, as principais salinas localizam-se no litoral norte do Rio Grande do Norte, Pará e Nordeste. 

Um reservatório retangular, símbolo das salinas contendo 1 200 000 litros de água apresenta um 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sal_marinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
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índice de salinidade de 12%. Depois de um certo tempo, devido à evaporação esse índice subiu para 

15%. O volume de água evaporada nesta etapa é de: 

a) 240 000 l 

b) 280 000 l 

c) 480 000 l 

d) 720 000 l 

e) 780 000 l 

 

5. Uma laje de concreto é retangular de 5 metros de comprimento, 3,5 metros de largura e 14 cm 

de espessura. Ao concretar esta laje o volume de concreto utilizado foi de: 

a) 24,50   

b) 14,95  

c) 8,05  

d) 2,45  

e) 2,25  

 

6. Supondo que o quadro abaixo represente o levantamento das idades de pessoas que prestam 

concurso de seleção para uma determinada função na Prefeitura Municipal de Peritiba-SC. 

 

IDADE FRQUÊNCIA 

18 10 

19 8 

20 9 

21 5 

22 4 

  

 

 A média aritmética das idades é de: 

a) 19,78 

b) 19,58 

c) 19,31 

d) 19,02 

e) 18,97 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7. Analise as frases abaixo sobre o Município de Peritiba, identifique-as como Verdadeiras ou 

Falsas e após marque a sequência correta. 

I – A base econômica do município é a agropecuária, com destaque para a suinocultura, bem como a 

produção de milho, feijão e mel, avicultura e bovinocultura de leite.   

II – O índice geral do IDMS – Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável de Peritiba é de 

0,699.  

III – O Padre João Zelesny, além de ser um dos que sugeriu o nome Peritiba, foi autor do Hino de 

Peritiba;  

IV – De acordo com o Art. 132 da Lei Orgânica de Peritiba o Conselho Municipal terá como 

integrantes, entre outros: Prefeito, Vereador, líder de cada partido político instituído no município, 

Secretário Municipal da Saúde e da Educação; representantes da indústria e do comércio.  

V – As propriedades rurais são de médio porte, em torno de 43 hectares, distribuídas nos 93 km2 de 

área do município.  

a) V, F, F, F, V 

b) V, V, F, V, F 

c) F, V, F, F, V 

d) F, V, V, V, F 

e) V, V, V, F, F 

 

8. Em 31 de agosto de 2016, com o impeachment de Dilma Rousseff, tomou posse como 

Presidente da República o Senhor Michel Temer. Com essa situação houve mudanças nos 

ministérios e assumiu o Ministério da Educação e Cultura o senhor ____________. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Henrique Meirelles 

b) José Mendonça Bezerra Filho 

c) Cristóvão Buarque 

d) Eliseu Padilha 

e) Roberto Freire 

 

9. Os partidos e coligações políticas que lançaram candidaturas para Vereador nas eleições de 

outubro/2016 precisaram atender a exigência da Lei 12.034/2009 que alterou o parágrafo 3º do Art. 
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10 da Lei das Eleições - 9.504/1997– que trata da chamada “cota de gênero nas candidaturas”. Qual 

é a exigência deste parágrafo? 

a) que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% de mulheres o máximo de 70% para 

candidaturas de homens; 

b) que cada partido ou coligação reservará o mínimo de 30% o máximo de 70% para candidaturas de 

cada sexo; 

c) que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas 

de cada sexo; 

d) que cada partido ou coligação reservará 30% das vagas para o público LGBT; 

e) que cada partido ou coligação preencherá o máximo de 30% de mulheres o mínimo de 70% para 

candidaturas de homens 

 

10. Leia o texto abaixo. 

Livrarias desprezam escritores catarinenses 

13 de setembro de 2014 

Da coluna do Moacir Pereira 

Antes de viajar a Porto Alegre para a entrevista com Marina Silva (PSB), passei nas duas principais 

livrarias de Florianópolis: a Catarinense e a Saraiva. Queria indicações de livros clássicos ou atuais 

de autores catarinenses. Resposta: não há esses livros para venda. 

Nas vitrines, nas mesas e estantes, a absoluta predominância de autores estrangeiros, justamente 

aqueles que os leitores encontram em todas os aeroportos e livrarias do Brasil. 

Antes de voltar a Florianópolis, circulei rapidamente nas livrarias de Porto Alegre. Um espanto a 

valorização da literatura gaúcha. Na Saraiva do Shopping Praia de Belas, por exemplo, o público tem 

na entrada principal várias obras de Martha Medeiros. Logo após, inúmeras opções de livros do poeta 

Mário Quintana, em versões de capa dura, normais ou menores de bolso. 

E, em destaque, duas enormes prateleiras “Páginas do Rio Grande”, onde se mesclam os clássicos de 

Érico Veríssimo, Moacyr Scliar, Josué Guimarães, Alberto Juvenal, com os novos de Lya Luft, Luiz 

Fernando Verissimo, Martha Medeiros etc. 

Na livraria do aeroporto Hercílio Luz não há um único livro de autor catarinense. Na Livraria 

Camerom, do aeroporto Salgado Filho, vários gaúchos na vitrine principal. Com outras novidades 

sobre história do Rio Grande e edições ilustradas sobre “Mercado Público”, “Rua da Praia” etc. 

Urge, pois, que o poder público e as entidades culturais se unam para reverter esta triste realidade. Se 

não estão nas livrarias, ninguém compra. Os jovens não terão acesso. E avança a desinformação 

sobre a literatura e o desinteresse pela cultura catarinense. 
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http://wp.clicrbs.com.br/moacirpereira/2014/09/13/livrarias-desprezam-escritores-catarinenses/?topo=67,2,18,,,67 – 

Acessado em 02/03/2016 

Assinale a alternativa que contém somente nomes de escritores catarinenses. 

a) Leonardo Boff, Daniel Godri, Cruz e Sousa, Sônia Bridi, Franklin Cascaes 

b) Cecília Meirelles, Cruz e Sousa, Leonardo Boff, Ana Maria Machado, Elias José 

c) Sônia Bridi, Elias José, Família Schürmann, Dias Gomes, Ignácio de Loyola Brandão 

d) Adélia Prado, Paula Pimenta, Frederico Elboni, Daniel Godri, Família Schürmann 

e) Ziraldo, Mauricio de Sousa, Leonardo Boff, Caio Fernando Abreu, Franklin Cascaes 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ASSISTENTE SOCIAL 

Lei n.º8662/93 

11. Embasado na Lei Federal n.º 8.662/93 que dispõe sobre a profissão de assistente social, 

conforme o artigo n.º 4 o que não constitui competência do assistente social? 

a) Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e 

para subsidiar ações profissionais. 

b) Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no 

exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. 

c) Planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social. 

d) Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e a população. 

e) Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de 

fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. 

 

12. Ainda sobre a Lei Federal n.º 8662/93 o que não se estabelece como atribuição privativa do 

assistente social? 

a) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de 

atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil. 

b) Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades 

representativas da categoria profissional. 

c) Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço 

Social. 

d) Fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e Regionais. 

http://wp.clicrbs.com.br/moacirpereira/2014/09/13/livrarias-desprezam-escritores-catarinenses/?topo=67,2,18,,,67
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e) Elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou 

outras formas de seleção para assistentes sócias, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao 

Serviço Social. 

 

Código de Ética 

13. No Código de Ética do Assistente Social o que se estabelece como direito geral do assistente 

social? 

a) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo 

profissional. 

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

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

atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. 

d) Desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade, observando a 

legislação em vigor. 

e) Substituir profissional que tenha sido exonerado por defender os princípios da ética profissional, 

enquanto perdurar o motivo da exoneração, demissão ou transferência. 

 

ECA  

14. Sobre as medidas socioeducativas é incorreto afirmar: 

a) A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, 

por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 

estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. 

b) A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser 

prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o 

defensor. 

c) A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as 

circunstâncias e a gravidade da infração. 

d) A internação, em situações esporádicas, excederá a três anos. 

e) Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e 

especializado, em local adequado às suas condições. 
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LOAS 

15. Assinale a alternativa que se funda como um objetivo da assistência social, descrito na Lei 

Orgânica da Assistência Social. 

a) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais, 

b) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica. 

c) Atendimento prioritário aos indivíduos. 

d) A habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária. 

e) O acesso prioritário à habitação por mulheres chefe de família. 

 

Constituição Federal 

16. Sobre os temas de que trata a Ordem Social na Constituição Federal de 1988 é correto 

afirmar. 

I- Habitação. 

II- Meio Ambiente. 

III- Ciência. 

IV- Índios. 

V- Pessoa com deficiência. 

a) Os enunciados I, II e III estão corretos os demais errados. 

b) Os enunciados III e IV estão errados os demais corretos. 

c) Os enunciados I e V estão errados os demais corretos. 

d) Os enunciados II e III estão errados os demais corretos. 

e) Todos os enunciados estão corretos. 

 

SUS 

17. A Lei Federal n.º 8.080/90 versa sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e impinge outras 

providências. Nas alternativas abaixo assinale V para verdadeiro e F para falso. 

(   ) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

(   ) A universalidade de acesso aos serviços de saúde apenas no nível básico é um princípio. 
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(   ) As ações e serviços da saúde, executadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente 

ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma 

municipalizada em níveis de complexidade decrescente. 

(   ) Igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

(   ) Integração, em nível executivo, das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 

Está correto: 

a) V, V, V, V, V. 

b) V, F, V, F, F. 

c) F, V, F, V, F. 

d) F, V, V, F, F. 

e) V, F, F, V, V. 

 

18. Conforme a Lei n.º 8.080/90 cada ente federativo tem responsabilidades para com o Sistema 

Único de Saúde. Com base nas competências do município assinale V para Verdadeiro e F para 

Falso. 

(   ) Estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das ações e serviços de 

saúde. 

(   ) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

(   ) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 

(  ) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços: de vigilância epidemiológica; 

de vigilância sanitária; de alimentação e nutrição; e de saúde do trabalhador. 

(   ) Participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho. 

Assinale a alternativa correta: 

a) V, F, F, F, F. 

b) V, F, V, V, F. 

c) F, V, V, F, F. 

d) F, F, F, V, V. 

e) V, V, F, F, V. 

 

PNAS 

19. Segundo a Política Nacional de Assistência Social a Proteção Social Especial de Média 

Complexidade oferece atendimento às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos 

vínculos familiar e comunitário não foram rompidos. Neste sentido, requerem maior estruturação 
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técnico-operacional e atenção especializada e mais individualizada, e, ou, de acompanhamento 

sistemático e monitoramento. Qual alternativa não se configura como uma de suas atividades? 

a) Plantão Social. 

b) Casa de Passagem. 

c) Serviço de Orientação e Apoio Sócio familiar. 

d) Cuidado no Domicílio. 

e) Serviço de Habilitação e Reabilitação na Comunidade das Pessoas com Deficiência. 

 

20. Com base nos serviços socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social, também 

descritos na Política Nacional de Assistência Social, enumere conforme a resposta correta. 

1- Vigilância Social. 

2- Segurança de Sobrevivência ou de rendimento e de autonomia. 

3- Segurança de Convívio ou vivência familiar. 

4- Segurança de Acolhida. 

5- Defesa Social e Institucional. 

(   ) Os serviços de proteção básica e especial devem ser organizados de forma a garantir aos seus 

usuários o acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa. 

(   ) Através de benefícios continuados e eventuais que assegurem: proteção social básica a idosos e 

pessoas com deficiência sem fonte de renda e sustento; pessoas e famílias vítimas de calamidades e 

emergências; situações de forte fragilidade pessoal e familiar, em especial às mulheres chefes de 

família e seus filhos. 

(  ) Através de ações, cuidados, serviços e projetos operados em rede com unidade de porta de 

entrada destinada à proteger e recuperar às situações de abandono e isolamento de crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos, restaurando sua autonomia, capacidade de convívio e 

protagonismo mediante a oferta de condições materiais de abrigo, repouso, alimentação, 

higienização, vestuário e aquisições pessoais desenvolvidas através de acesso a trabalho 

socioeducativo.  

(   ) Refere-se à produção, sistematização de informações, indicadores e índices territorializados das 

situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social que incidem sobre famílias/pessoas nos 

diferentes ciclos de vida (crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos); pessoas com redução da 

capacidade pessoal, com deficiência ou em abandono; crianças e adultos vítimas de formas de 

exploração, de violência e de ameaças; vítimas de preconceito por etnia, gênero e opção pessoal; 

vítimas de apartação social que lhes impossibilite sua autonomia e integridade, fragilizando sua 
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existência; vigilância sobre os padrões de serviços de assistência social em especial aqueles que 

operam na forma de albergues, abrigos, residências, semi-residências, moradias provisórias para os 

diversos segmentos etários. Os indicadores a serem construídos devem mensurar no território as 

situações de riscos sociais e violação de direitos. 

(  ) Através de ações, cuidados e serviços que restabeleçam vínculos pessoais, familiares, de 

vizinhança, de segmento social, mediante a oferta de experiências socioeducativas, lúdicas, 

socioculturais, desenvolvidas em rede de núcleos socioeducativos e de convivência para os diversos 

ciclos de vida, suas características e necessidades. 

Assinale a alternativa que correta. 

a) 3, 4, 1, 2, 5. 

b) 5, 2, 3, 1, 4. 

c) 3, 1, 2, 5, 4. 

d) 1, 2, 3, 4, 5. 

e) 2, 3, 4, 1, 5. 

 

 


