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Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 004/2013 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão-resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão-resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão-resposta.  

 

08 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 

 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica nas cores  

azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS   

 

1) Assinale a alternativa que apresenta equívoco no emprego da pontuação: 

 

a) Apesar de convocadas em caráter de urgência, poucas pessoas compareceram à 

reunião; havia, porém, uma extensa pauta a ser discutida e aprovada. 

b) Sabem quais as duas palavrinhas mais proferidas entre economistas e empresários 

hoje em dia? Volatilidade e instabilidade. 

c) Ansiosos, os candidatos aguardavam, em fila, o resultado do concurso. 

d) Precisando de mim, procure-me; ou melhor, telefone, que eu venho. 

e) Essas cidades se constituem, na maior parte de imigrantes alemães.  

 

2)  Há erro no emprego do sinal indicativo de crase na alternativa: 

 

a) Este resultado estatístico pertence à qualquer população carente. 

b) Diz o autor que há pelo menos cinco anos vem contando os dias para sua 

aposentadoria (daqui a seis meses, segundo seus cálculos), a partir da qual pensa em 

dedicar-se à jardinagem. 

c) Você é a favor do projeto? 

d) Nenhum bem é superior à alegria de viver aqui e agora. 

e) Não há bem preferível à felicidade da pessoa que está diante de nós, aqui e agora. 

 

3) Não há erro de concordância nominal na alternativa: 

 

a) Feito a denúncia, tudo foi protocolado. 

b) Não é permitido a entrada de estranhos. 

c) Os relatórios são bastante interessantes. 

d) Tenho bastante processos. 

e) Os níveis federais, estaduais e municipais. 

 

4) Indique a construção inadequada em relação à concordância verbal: 

 

a) Tem havido sessões esta semana. 

b) Chegaram o relatório e o processo. 

c) Grande parte dos relatórios apresentam erros. 

d) Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova. 

e) Intimem-se as partes. 

 

5) Assinale a opção que apresenta o emprego incorreto do(s) pronome(s), de acordo 

com a norma culta: 

 

a) Após a prova, os candidatos conversaram entre eles. 

b) Os pesquisadores e o governo frequentemente assumem posições distintas entre os 

problemas nacionais: aqueles se preocupam com a fundamentação científica, 

enquanto este se guia mais pelos interesses políticos. 

c) Por favor, passe essa caneta que está aí perto de você; esta aqui não serve para eu 

desenhar. 

d) O diretor mandou-me entrar na sala. 

e) Ele só sabe elogiar a si mesmo. 
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6) Indique a opção que apresenta ortografia incorreta: 

 

a) Os recursos gastos na área social acabam sendo insuficientes, como por exemplo, a 

parcela mínima destinada ao saneamento básico, importante para aumentar a 

expectativa de vida da população. 

b) Investimentos maciços em educação, saúde e reforma agrária constituíram a fórmula 

utilizada por países mais atrasados do que o Brasil para reduzir os índices de pobreza. 

c) Vários estudos afirmam que a taxa de miséria só baixará quando houver crecimento 

da economia, assossiado a um modelo mais justo de distribuição de renda para a 

população.  

d) A necessidade de sincronizar o ritmo de nossa economia com o da expansão da 

economia global constitui uma das exigências mais difíceis de serem atendidas. 

e) O autor sentiu-se honrado com o privilégio de ter sido homenageado pelo grande 

poeta. 

 

7) Marque a opção que apresenta erro quanto à acentuação gráfica em um dos 

vocábulos: 

 

a) Saúde, diminuíram. 

b) Dispôs, Canadá. 

c) Hábito, genérica. 

d) Baú, Iguaçú 

e) Bônus, hífen. 

 

MATEMÁTICA  

 

8) Desenvolvendo o produto notável,  obtém-se: 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

9) Seja  é o mínimo múltiplo comum ( mmc) de 36 e 60 e  o máximo divisor comum 

(mdc) de 60 e 36 então vale: 

 

a) 168. 

b) 124. 

c) 86. 

d) 46. 

e) 24. 
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10) Uma indústria tem 5000 funcionários divididos em três turnos. No turno A trabalham 

38% no turno B trabalham 54% e no turno C trabalham 8%. Qual a quantidade de 

funcionários que trabalham nos turnos A e B respectivamente? 

 

a) 2100 e 2900. 

b) 1900 e 2700. 

c) 1450 e 2700. 

d) 400 e 2900. 

e) 1900 e 400. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
 

11) No âmbito do significado da palavra política, para iniciar a discussão acerca das 

políticas públicas, Potyara Pereira (2009) nos coloca que existem na história das 

sociedades duas formas principais de regulação social, as quais podem ser através da 

coerção pura e simples, como ocorre nas ditaduras ou nos Estados restritos; e a política 

como instrumento de consenso, negociação e entendimento entre as partes 

conflitantes, utilizados nas democracias ou nos Estados ampliados. Assim, ao rejeitar a 

pura coerção como forma de regulação, resta, como alternativa, o uso legítimo da 

política. 

Neste sentido, a que se refere, ao afirmar que o poder coercitivo do Estado, além de lhe 

ser delegado pela sociedade, deve ser controlado por ela? Assinale a alternativa 

correta: 

 

a) Controle do Estado. 

b) Controle democrático. 

c) Formas de regulação do Estado. 

d) Controle autoritário. 

e) Controle dos conflitos. 

 

12) “Quando se fala de política pública, está se falando de uma política cuja principal 

marca definidora é o fato de ser pública, isto é, de todos, e não porque seja estatal (do 

Estado) ou coletiva (de grupos particulares da sociedade e muito menos individual. [...] o 

caráter público é dado [...] pelo fato de significar um conjunto de decisões e ações que 

resulta ao mesmo tempo de ingerências do Estado e da sociedade.” (PEREIRA, 2009, p. 

95). Sob a luz de Potyara Pereira, analise as características das políticas públicas e 

assinale a alternativa incorreta: 

 

a) Guia-se pelo princípio do interesse comum, ou público, e da soberania popular. 

b) Visa concretizar direitos sociais conquistados pela sociedade e incorporados nas leis. 

Estes são conquistas da sociedade e só tem aplicabilidade por meio das políticas 

públicas. 

c) Constitui um marco ou linha de orientação para a ação pública, sob a 

responsabilidade de uma autoridade pública e sob o controle da sociedade. 

d) Guia-se pelo princípio do interesse coletivo, e da soberania dos governantes. 

e) Deve visar à satisfação das necessidades sociais e não da rentabilidade econômica 

privada, ou das necessidades do capital. 
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13) Adentrando no campo de discussão das políticas sociais, Netto (2006) sintetiza as 

tendências que operam no campo destas políticas. Nesta perspectiva analise as 

assertivas e assinale a alternativa incorreta. 

 

a) A desresponsabilização do Estado e do setor público com uma política social de 

redução da pobreza articulada coerentemente com outras políticas sociais (de 

trabalho, emprego, saúde, educação e previdência); o combate a pobreza opera-se 

como uma política específica. 

b) O comprometimento estatal em reduzir a pobreza, garantindo políticas públicas 

articuladas e efetivas. 

c) Desdobra-se o sistema de proteção social: para aqueles segmentos populacionais 

que dispõem de alguma renda, há privatização/mercantilização dos serviços a que 

podem recorrer; para os segmentos mais pauperizados, há serviços públicos de baixa 

qualidade. 

d) A política voltada para a pobreza é prioritariamente emergencial, focalizada e no 

geral, reduzida a dimensão assistencial. 

e) A desresponsabilização do Estado e do setor público, concretizada em fundos 

reduzidos, corresponde à responsabilização abstrata da “sociedade civil” e da “família” 

pela ação assistencial; enorme relevo é concedido às organizações não 

governamentais e ao chamado terceiro setor. 

 

14) Barroco e Terra (2012) realizam com propriedade a discussão acerca dos princípios 

éticos que fundamentam o Código de Ética do Serviço Social. Neste sentido, assinale a 

alternativa que sinaliza como valor de caráter humano-genérico mais central, o qual 

indica sua finalidade ético-política mais genérica, do ponto de vista das autoras.  

 

a) A emancipação e plena expansão dos indivíduos. 

b) A liberdade como valor ético central. 

c) A democracia. 

d) A equidade e justiça social. 

e) Ampliação e consolidação da cidadania. 

 

15) Iamamotto (2007) discute com propriedade acerca do capitalismo e a alienação 

decorrente da exploração do trabalho. Para a autora, “na sociedade capitalista, à 

medida que o homem objetiva-se através do trabalho, exteriorizando suas forças 

genéricas em relação a outros homens, ele não só cria como se perde, aliena-se: o 

conteúdo do seu trabalho adquire formas que fazendo com que o produto se automize 

como coisa, que domina o próprio produtor.” A isso denomina: 

 

a) Fetiche da forma mercantil. 

b) Práxis revolucionadora. 

c) Prática social. 

d) Força produtiva.  

e) Historicidade. 

 

16) O Código de Ética Profissional do Assistente Social 1993), estabelece direitos e 

deveres da profissão de Serviço Social, os quais estão fundamentados em valores 

democráticos de liberdade e justiça social. Tendo como referência este documento, 

analise as assertivas e assinale a alternativa correta: 
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I. É vedado ao Assistente Social assumir responsabilidade por atividade para as quais não 

esteja capacitado pessoal e tecnicamente. 

II. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa secundária de toda a 

sociedade, com vistas à garantia de alguns direitos civis e sociais das classes 

trabalhadoras, constitui princípio fundamental 

III. Constitui dever do Assistente Social, abster-se, no exercício de sua profissão, de 

práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos 

comportamentos, denunciando sua ocorrência nos órgãos competentes. 

IV. Tem como princípio fundamental a garantia de unidade ideológica e de 

pensamento, desestimulando a existência de correntes teóricas e profissionais 

divergentes. 

V. Constitui direito do Assistente Social a garantia e defesa de suas atribuições e 

prerrogativas, estabelecidas na Lei de Regulamentação da profissão. 

 

a) Estão incorretas II e IV. 

b) Estão incorretas I, II, III e V. 

c) Estão corretas II, III e V. 

d) Estão incorretas II, III e IV. 

e) Todas estão incorretas. 

 

17) A norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social (2012) trouxe 

algumas mudanças relacionada à sua edição anterior (2005). Neste sentido, analise as 

alternativas e assinale a correta. 

 

I. Divisão realizada por níveis de gestão, classificados como inicial, básica e plena sendo 

que os Municípios são agrupados de acordo com o número de ações, programas e 

serviços ofertados. 

II. Os Municípios serão classificados a partir do Índice de Desenvolvimento do SUAS – ID 

SUAS, que será composto por um conjunto de indicadores de gestão, serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais apurados a partir do Censo SUAS 

(artigo 28 e seguintes).  

III. Atribui responsabilidades aos Entes, e prevê a destinação de recursos financeiros e 

técnicos para a sua consolidação. 

IV. A Comissão Intergestores Bipartite – CIB é composta por 9 membros, dentre eles 3 

representantes do Estado e 6 dos Municípios.  

V. Faz menção de que as convocações das Conferências de Assistência Social pelos 

conselhos devem seguir o estabelecido pelas LOAS. 

 

a) Estão corretas I, II e IV. 

b) Estão corretas I, III e V. 

c) Estão corretas II e III. 

d) Estão corretas II, III e V. 

e) Apenas a alternativa III está correta. 

 

18) Para a ABESS/CEDEPSS (1996) a “base de fundação sócio-histórica da profissão, em 

seu enfrentamento pelo Estado, pelo empresariado e pelas ações das classes 

trabalhadoras no processo de constituição e afirmação dos direitos sociais e lhe confere 

o estatuto de elemento central e constitutivo da relação entre a profissão e realidade 

social.” Com referência à afirmação acima, assinale a alternativa que define a base 

mencionada. 
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a) Desigualdade social. 

b) Produção e reprodução das relações sociais. 

c) Questão social. 

d) Produção social. 

e) Materialidade do Serviço Social 

 

19) De acordo com a NOB SUAS 2012, são objetivos do SUAS, exceto: 

 

a) Definir os níveis de gestão, de acordo com estágios de organização da gestão e 

ofertas de serviços pactuados nacionalmente. 

b) Respeitar as diversidades culturais, étnicas, religiosas, socioeconômicas, políticas e 

territoriais. 

c) Reconhecer as especificidades, iniquidades e desigualdades regionais e municipais 

no planejamento e execução das ações. 

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

social. 

e) Assegurar a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. 

 

20) A política de Assistência Social prevê as seguranças afiançadas, que devem ser 

observadas para a operacionalização do SUAS. Neste sentido, a segurança de acolhida, 

deve ser provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a realização da 

proteção social básica e especial, devendo as instalações físicas e a ação profissional 

conter, exceto: 

 

a) Condições de recepção. 

b) Escuta profissional qualificada. 

c) Concessão de benefícios. 

d) Abordagem em territórios de incidência de situações de risco 

e) Desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício do protagonismo, 

da cidadania. 

 

21) O Código de Ética profissional, traça os parâmetros que devem ser seguidos na 

atuação profissional do Serviço Social. Nele, estão previstas penalidades, quando o 

profissional não faz o pagamento das anuidades e taxas. Neste sentido, analise as 

alternativas e assinale a correta: 

 

a) Aplica-se a suspensão do exercício profissional, podendo ser cassada a inscrição 

profissional, após decorridos três anos da suspensão, sem a satisfação do débito. 

b) Aplica-se cassação do registro profissional caso não haja a satisfação do débito após 

o prazo de seis meses. 

c) Aplica-se a suspensão do exercício profissional, após decorridos dois anos sem a 

satisfação do débito. 

d) Aplica-se multa e suspensão do exercício profissional, podendo ser cassada a 

inscrição profissional, após decorridos dois anos da suspensão, sem a satisfação do 

débito.  

e) Aplica-se a suspensão do exercício profissional, podendo ser cassada a inscrição 

profissional, após decorridos dois anos da suspensão, sem a satisfação do débito. 

 

22) Sob a luz do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, analise as assertivas e 

assinale a alternativa correta. 
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I. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua 

preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe 

interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com 

o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do 

direito à convivência familiar. 

II. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento 

familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses, 

devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por 

profissional responsável, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de 

reintegração familiar ou colocação em família substituta. 

III. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento 

institucional não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada 

necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela 

autoridade judiciária. 

IV. Podem adotar os maiores de 21 (vinte e um) anos, independentemente do estado 

civil. 

 

a) Estão corretas I, II e IV. 

b) Estão corretas II e III. 

c) Estão incorretas II e IV. 

d) Estão incorretas I e IV. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

23) De acordo com o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa correta: 

 

a) É assegurado ao idoso maior de 60 (sessenta anos), a gratuidade dos transportes 

coletivos públicos urbanos e semi-urbanos. 

b) A participação de idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada 

mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para 

eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. 

c) Para o transporte coletivo interestadual, há reserva de 2 (duas) vagas gratuitas 

independente da renda. 

d) É assegurado em programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos 

públicos, a prioridade na aquisição do imóvel para moradia própria, com a reserva de 

5% (cinco por cento) das unidades habitacionais residenciais para atendimento ao 

mesmo. 

e) A responsabilidade alimentar cabe somente à Assistência Social independente da 

condição da família, que não responde solidariamente. 

 

24) A Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, dispõe sobre a organização da 

assistência social. Com base na mesma, relacione a primeira coluna com a segunda e 

assinale a alternativa correta. 

 

1. Objetivo  

2. Princípio 

3. Diretriz 

(  ) descentralização político-administrativa 

para os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, e comando único das ações em 

cada esfera de governo. 

 (   ) respeito à dignidade do cidadão, à sua 

autonomia e ao seu direito a benefícios e 

serviços de qualidade, bem como à 

convivência familiar e comunitária, 
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vedando-se qualquer comprovação 

vexatória de necessidade. 

 ( ) divulgação ampla dos benefícios, 

serviços, programas e projetos assistenciais, 

bem como dos recursos oferecidos pelo 

Poder Público e dos critérios para sua 

concessão. 

 (   ) a vigilância socioassistencial, que visa a 

analisar territorialmente a capacidade 

protetiva das famílias e nela a ocorrência de 

vulnerabilidades, de ameaças, de 

vitimizações e danos. 

 (   ) a defesa de direitos, que visa a garantir 

o pleno acesso aos direitos no conjunto das 

provisões socioassistenciais.  

 

a) 3, 1 , 2, 1, 1. 

b) 3, 2, 1, 2, 1. 

c) 2, 1, 3, 2, 2. 

d) 3, 2, 2, 1, 1. 

e) 2, 3, 2, 3, 1. 

 

25) Yolanda Guerra (2009) discute acerca da dimensão que permite construir novas 

posturas visando à instrumentalidade mais qualificada, eficiente e eficaz, competente e 

compromissada com os princípios da profissão. Assinale a alternativa que se refere 

corretamente à dimensão que a autora se refere. 

 

a) Investigativa. 

b) Prática. 

c) Teórica.  

d) Interventiva. 

e) Ética. 

 

26) O Serviço Social passou por transformações no interior da profissão, onde discutiu seu 

projeto ético político, culminando com o movimento de Reconceituação. Para José 

Paulo Neto (2002), a perspectiva modernizadora constitui a primeira expressão do 

processo de renovação do Serviço Social no Brasil. Todos estes momentos de discussão 

que culminaram no processo de renovação da profissão estão registrados em 

documentos oficiais e que denotam a história da profissão.  

Neste sentido, assinale a alternativa que mencione corretamente os dois documentos 

que afirmam e cristalizam esta perspectiva.  

 

a) Sumaré e Araxá. 

b) Sumaré e Alto da Boa Vista. 

c) Teresópolis e Alto da Boa Vista  

d) Araxá e Alto da Boa Vista 

e) Araxá e Teresópolis. 

 

27) Atualmente a política de assistência social adota como uma de suas diretrizes a 

matricialidade sociofamiliar no desenvolvimento de suas ações, na qual a família passa 

a ser entendida como núcleo central de protagonismo social, convívio e 
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sustentabilidade e que esta deve ser apoiada para ter as condições necessárias de 

desenvolver o seu papel. Nesta perspectiva, Mioto (2009) colabora com o entendimento 

de que, é necessário conhecer as formas assumidas pelas famílias, sua estrutura de 

relações tanto dentro de seus limites como fora deles. Ainda, realizar a análise de como 

ela exerce a proteção social de seus membros, é um trabalho complexo que exige 

clareza sobre os marcos teóricos que orientam sua compreensão, pois... Assinale a 

alternativa que melhor completa a frase acima. 

 

a) Busca-se um ideário de família. 

b) A falta dela pode levar à perda da perspectiva de totalidade e da lógica dos direitos 

e da cidadania. 

c) Para conseguir relacionar o social ao familiar e a proteção social à solidariedade 

familiar. 

d) Deve-se reconhecer o papel da família enquanto uma forma de organização. 

e) Pressupõe o estabelecimento de critérios para o acesso aos benefícios. 

 

28) Para operacionalizar o trabalho social com famílias, previsto na política de Assistência 

Social, deve-se perseguir os seguintes parâmetros, exceto: 

 

a) Reafirmar a Assistência Social e a proteção estatal às famílias como direito de 

cidadania. 

b) Adotar referencial teórico-político de defesa e promoção de direitos, com vistas à 

autonomia, emancipação e cidadania das famílias. 

c) Desconsiderar as influências que as peculiaridades da realidade local e seus aspectos 

socioeconômicos e culturais têm sobre as famílias. 

d) Estimular a participação tanto da figura materna quanto da figura paterna no 

cuidado e na proteção dos demais membros familiares. 

e) Valorizar a relação entre as gerações, sua convivência e trocas afetivas e simbólicas 

no âmbito familiar. 

 

29) Perante o Estatuto da Criança e Adolescente - ECA, são penalmente inimputáveis os 

menores de 18 anos que cometerem: 

 

a) Ato infracional. 

b) Roubo. 

c) Crime. 

d) Contravenção penal. 

e) Tentativa de homicídio. 

 

30) Assinale a alternativa que, segundo Iamamotto (1995), indica o recurso básico de 

trabalho do Serviço Social, como uma das formas institucionalizadas de atuação nas 

relações entre os homens no cotidiano da vida social. 

 

a) A comunicação 

b) A escrita. 

c) A intervenção 

d) A linguagem. 

e) A entrevista. 
 

 

 


