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CONCURSO PÚBLICO 001/2018  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - SC  

ASSISTENTE SOCIAL 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado, e o CADERNO DE  QUESTÕES.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - SC – ASSISTENTE SOCIAL.  
 
Marque aqui as suas respostas:  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40      

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa  
Matemática 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

05 
05 
10 
20 

Total de questões  40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1) Leia o fragmento a seguir, e assinale a alternativa 
correta:  
“Era uma boa moça, lépida, sem escrúpulos, um 
pouco tolhida pela austeridade do tempo, que lhe não 
permitia arrastar pelas ruas os seus estouvamentos e 
berlindas; luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de 
rapazes.” 
O trecho acima pertence a obra chamada: 
a) Iracema  
b) Senhora 
c) O Cortiço 
d) A Moreninha 
e) Memórias póstumas de Brás Cubas 
 
2) Entre os nomes e características apresentados a 
seguir, assinale a alternativa em que todos os itens 
que estão associados ao Parnasianismo. 
a) Métrica regular com preferência pelo verso alexandrino; 
poucas figuras de linguagem. 
b) Olavo Bilac; Lírica Religiosa. 
c) Rima regular; Teoria determinista. 
d) Procura da palavra perfeita; Lima Barreto. 
e) Vocabulário rebuscado; Materialização do amor. 
 
3) Leia as orações abaixo, e assinale a alternativa 
CORRETA quanto a ortografia: 
I – Gostaria de saber o porquê de tanta alegria. 
II – Venha por que precisamos de você. 
III – Essa é a rua por que passamos. 
a) Todas as orações estão corretas. 
b) Estão corretas as orações I e III. 
c) Estão corretas as orações I e II. 
d) Estão corretas as orações II e III. 
e) Apenas a oração I está correta. 
 
4) Quanto aos processos de formação de palavras, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Ocorreu a derivação sufixal na palavra desamor. 
b) Ocorreu o hibridismo na palavra sociologia. 
c) O vocábulo reco-reco é uma onomatopeia. 
d) A derivação parassintética ocorreu na palavra 
avermelhar. 
e) Composição por justaposição ocorreu na palavra sexta-
feira. 
 
5) Assinale a alternativa em que a preposição 
estabelece relação de modo: 
a) A disciplina é o segredo para a vitória. 
b) O cachorro morreu de uma epidemia desconhecida. 
c) Fiz o trabalho conforme você sugeriu. 
d) Dormiu de bruços. 
e) Saí de casa bem cedo. 
 
MATEMÁTICA 

 
6) Um homem programou uma viagem com seu carro, 
e na programação havia duas paradas na estrada, uma 

quando estiver viajado 
 

 
 da viagem, e a segunda para 

quando tiver viajado mais 
 

 
 da viagem. Se a viagem 

total seria de 450 km, quantos quilômetros ele vai ter 
andado quando parar pela segunda vez? 
a) 350 km. 
b) 187,5 km. 

c) 200 km. 
d) 300 km. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Estudando Probabilidade na prática, com um dado 
João fez a si mesmo a seguinte pergunta: Ao lançar 
dois dados, qual é a probabilidade de eu obter a soma 
dos dois dados igual a 9?  
É CORRETO afirmar que a resposta para a pergunta 
dele foi igual a: 
a) 1/6 ou 16,66%. 
b) 1/9 ou 11,11%. 
c) 2/9 ou 22,22%. 
d) 1/8 ou 12,50%. 
e) 1/18 ou 5,56%. 
 
8) Andar de avião é uma atividade que assusta alguns 
e encanta outros. Mas, até na aviação, a trigonometria 
está envolvida. Considere um avião que, ao decolar, 
levanta voo com uma angulação de 40º e, após 
percorrer 16 km com a mesma angulação, começa a 
voltar a inclinação nula, de 0º, para atingir então a 
altura de cruzeiro.  

Sabendo que             e             e também 
que, em todos os 20 km, o avião permaneceu na 
inclinação de 30º, a altura de cruzeiro é de, 
aproximadamente 
a) 8.000 metros. 
b) 12.257 metros. 
c) 13.426 metros. 
d) 10.284 metros. 
e) 11.863 metros. 
 
9) Considere duas retas Y1 e Y2 no plano xy, descritas 
por dois pontos apresentados no Quadro a seguir: 

Ponto/Reta  Y1 Y2 

1 (1; -3) (0; 4) 

2 (3; 1) (4; 0) 

Sobre as duas retas, avalie as seguintes proposições: 
I - A reta Y1 é uma reta decrescente e a reta Y2 é uma 
reta crescente. 
II - A reta Y1 não cruza o segundo quadrante e a reta 
Y2 não cruza o terceiro quadrante. 
III - O ponto de intersecção entre as retas Y1 e Y2 é (3; 
1). 
Das três proposições apresentadas, estão CORRETAS 
somente: 
a) A proposição I e III. 
b) A proposição III. 
c) A proposição II. 
d) As proposições II e III. 
e) Todas as proposições estão corretas. 
 
10) O estudo de matrizes se dá na Álgebra Linear pela 
possibilidade de utilização desse argumento 
matemático como representação de sistemas lineares. 

Uma matriz retangular do tipo       pode ser 

considerada uma tabela de valores dispostos em   

linhas e   colunas. Como um elemento matemático, é 
possível realizar operações matemáticas entre 
matrizes e/ou entre matrizes e escalares (números). 
Considere as duas matrizes a seguir: 

  [
  
  

]     [
   
   

]       [
  
  

] 

Sobre as operações matemáticas envolvendo 
matrizes, é CORRETO afirmar que: 
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a) A matriz inversa de B é   [
         
         

] 

b) A matriz C é uma matriz do tipo Identidade. 

c) O resultado do produto entre a matriz A e B é [
    
   

]; 

d) O determinante da matriz C é igual a 1. 
e) A matriz A não é uma matriz invertível. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 

  
11) O relevo do Brasil tem formação muito antiga e 
resulta principalmente de atividades internas do 
planeta Terra e de vários ciclos climáticos. A erosão, 
por exemplo, foi provocada pela mudança constante 
de climas úmido, quente, semiárido e árido. Outros 
fenômenos da natureza (ventos e chuvas) também 
contribuíram no processo de erosão. 
O relevo brasileiro apresenta-se em:  
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Montanhas-  superfícies com elevação e aplainadas, 
marcadas por escarpas onde o processo de desgaste é 
superior ao de acúmulo de sedimentos. 
b) Planícies –  superfícies relativamente planas, onde o 
processo de deposição de sedimentos é superior ao de 
desgaste. 
c) Depressão Relativa  - região que fica abaixo do nível do 
mar.  
d)Depressão Absoluta– fica acima do nível do mar. A 
periférica paulista, por exemplo, é uma depressão relativa. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Leia a noticia abaixo e complete a lacuna: 
Infestação de Aedes aegypti faz país decretar alerta 
vermelho na região metropolitana de Assunção 
Mosquito é transmissor da dengue, zika e 
chikungunya. No Brasil, quase metade dos municípios 
estão em alerta ou risco de surto para essas doenças. 
O Ministério da Saúde Pública e Bem-estar Social 
do _______ (Senepa) decretou alerta vermelho devido 
à proliferação do mosquito Aedes aegypti – 
transmissor da dengue, zika e chikungunya  para 
Assunção e outras cidades da região metropolitana. 
( Disponivel em : https://g1.globo.com/) 
a) Chile 
b) Paraguai 
c) Uruguai 
d) Brasil 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Leia a noticia abaixo e complete a lacuna: 
Cientistas encontram novo planeta fora do sistema 
solar com satélite TESS, da Nasa 
O "caçador de planetas" faz sua terceira descoberta 
desde que começou a missão em abril de 2018. 
O satélite TESS, que desde abril de 2018 está em 
missão, encontrou um novo planeta fora do sistema 
solar. Batizado de_____++, ele está localizado a 53 
anos-luz da Terra, segundo divulgação feita pelos 
pesquisadores. 
( Disponivel em https://g1.globo.com/.Redação adaptada) 
 
a) HD 21749b 
b) Breus 908 
c) Plutex 567 
d) Nex 0876 
e) Nenhuma das alternativas.  
 

14) Leia a noticia abaixo 
Carboidratos são cruciais ou desnecessários? 
A BBC conversou com especialistas sobre os méritos 
de uma dieta com poucos carboidratos comparada a 
uma com muitos. 
Carboidratos são fonte crucial de fibra e energia ou 
um alimento que aumenta de forma prejudicial o nível 
de açúcar no nosso sangue? 
Estas biomoléculas formadas por átomos de carbono, 
hidrogênio e oxigênio são um dos três principais 
grupos de nutrientes que são encontrados em 
alimentos, junto com gorduras e proteínas. 
Com base nessa informação analise as afirmativas a 
seguir: 
I- Os carboidratos são nosso principal combustível. O 
corpo transforma o amido em açúcares e os absorve 
na corrente sanguínea, criando a glicose. Isso se 
converte em energia de que precisamos para manter 
nossos corpos e cérebros ativos para fazer tudo, 
desde respirar até fazer exercícios. 
II- Há evidências de que a fibra pode ajudar a reduzir o 
risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e 
câncer de intestino.Grande parte da fibra que obtemos 
vem de carboidratos com amido, por isso, ao reduzir o 
consumo desses carboidratos, corremos o risco de 
ingerir pouca fibra. 
III-As fontes saudáveis de carboidratos (verduras, 
frutas e legumes) também são uma fonte importante 
de vitaminas e minerais, como cálcio, zinco, ferro e 
vitamina B.Eliminar os carboidratos significa reduzir 
também estes nutrientes essenciais. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c)  I, II e III. 
d) Apenas II. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Sobre os principais lagos e lagoas do estado de 
Santa Catarina assinale a alternativa INCORRET.: 
a) Lago do Peri 
b) Lagoa da Conceição 
c) Lagoinha Grande 
d) Lago Mirim 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
16) São principais pontos turísticos e culturais do 
estado de Santa Catarina EXCETO:  
a) Museu Etnográfico  
b) Casa de Vitor Meireles  
c) Museu de Arte Moderna  
d) Catedral de Lages 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna abaixo: 
A bandeira do estado de Santa Catarina foi 
reestabelecida em 29 de outubro de _________ através 
da lei estadual nº 975. 
a) 1953 
b) 1978 
c) 1963 
d) 1955 
e) Nenhuma das alternativas. 
  
18) “Sagremos num hino de estrelas e flores 
Num canto sublime de glórias e luz. 

http://g1.globo.com/bemestar/aedes-aegypti/
https://g1.globo.com/
https://g1.globo.com/.Redação%20adaptada)
https://g1.globo.com/.Redação%20adaptada)
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As festas que os livres frementes de ardores 
Celebram nas terras gigantes da Cruz!” 
Assinale a alternativa que apresenta quem compôs a 
letra do hino do município de Canoinhas - SC.  
a) José Brazilício de Souza  
b) Horácio Nunes Pires 
c) David Gomes Silva 
d) Roberto Cardoso Gomes 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna  
Depois do período bélico do município de Canoinhas - 
SC alcançou uma fase de grande desenvolvimento, 
quando o município teve sua economia reativada pelo 
extrativismo vegetal da erva-mate e da madeira. Esse 
ciclo durou até meados de _________, quando a 
economia ervateira entrou em franca decadência. 
a) 1930 
b) 1945 
c) 1956 
d) 1963 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Sobre a historia do município de Canoinhas – SC 
analise as afirmativas abaixo: 
I- Segundo a tradição, foi Paula Pereira o fundador do 
arraial, onde posteriormente chegaram imigrantes 
alemães e poloneses, procedentes das localidades 
catarinenses de São Bento. Joinville, Campo Alegre e 
Blumenau.  
II- Situado no território do Contestado, objeto de 
disputa entre Paraná e Santa Catarina. nos primeiros 
anos deste século, o povoado teve seu 
desenvolvimento prejudicado pelas agitações 
decorrentes do conflito.  
III- Contudo. alcançou sua emancipação 
administrativa. Em 1902, era criado pela Prefeitura do 
Município de Curitibanos o distrito de Santa Cruz de 
Canoinhas, e êste foi elevado em 1911, pela lei 
estadual n.º 907, à categoria de Município. com a 
denominação de Santa Cruz de Canoinhas. Em 1916, 
superada a crise do Contestado, o Município foi 
incorporado, em definitivo, ao Estado de Santa 
Catarina.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c)  I, II e III. 
d) Apenas II. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

  
21) Lei N 8.069, de 13 de Julho de 1990. O Estatuto da 
Criança e do Adolescente: Sobre Guarda: No artigo 33 
a guarda obriga a prestação de assistência material, 
moral e educacional a criança ou adolescente 
conferindo a seu detentor o direito de opor se a 
terceiros, inclusive aos pais: 
I- A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, 
podendo ser deferida liminar ou incidentalmente, nos 
procedimentos de tutela e adoção, exceto no de 
adoção por estrangeiros; 
II- A guarda confere a criança ou adolescente a 
condição de dependente, para todos os fins e efeitos 
de direito, inclusive previdenciários; 

III- A inclusão da criança ou adolescente em 
programas de acolhimento institucional, observado, 
em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional 
da medida, nos termos desta Lei; 
a) I, II e III estão corretas. 
b) I e II estão corretas. 
c) II e III estão corretas. 
d) II está correta. 
e) III está correta. 
 
22) Lei N 8.069, de 13 de Julho de 1990. O Estatuto da 
Criança e do Adolescente: Art. 4. É dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes a vida, a saúde, a 
alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a 
profissionalização, a cultura a dignidade, ao respeito, 
a liberdade e a convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único: A garantia de prioridade 
compreende: 
I- Primazia de receber proteção e socorro em 
quaisquer circunstância, precedência de atendimento 
nos serviços públicos ou de relevância publica, 
II-  Preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas, destinação privilegiada de 
recursos públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e a juventude; 
III- Manter registro das atividades desenvolvidas, 
através de prontuários individuais, pelo prazo de 
dezoito anos, 
IV-  Identificar o recém-nascido mediante o registro de 
sua impressão plantar e digital e da impressão digital 
da mãe, sem prejuízo de outras formas normalizadas 
pela autoridade administrativa competente; 
a) I e II estão corretas; 
b) I, II e III estão corretas; 
c) III e IV estão corretas; 
d) II, III e IV estão corretas; 
e) I, III e IV estão corretas; 
 
23) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente Do direito a Liberdade, ao Respeito e a 
Dignidade. Art. 16 O direito à liberdade compreende os 
seguintes aspectos: 
I- Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 
comunitários, ressalvadas as restrições legais, 
opinião e expressão. 
II- Crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e 
divertir-se. 
III- Participar da vida familiar e comunitária, sem 
discriminação. 
IV- Participar da vida política, na forma da lei, buscar 
refúgio, auxilio e orientação. 
V- Respeito a condição peculiar de pessoas em 
desenvolvimento, capacitação profissional adequada 
ao mercado de trabalho. 
Assinale a verdadeira: 
a) I, II, III, IV estão corretas. 
b) I, II, III e V estão corretas. 
c) I, II ,V estão corretas. 
d) II, III e V estão corretas. 
e) I e V estão corretas. 
 
24) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente 
Art. 63. A formação técnico profissional obedecera aos 
seguintes princípios; 
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a) Respeito a condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento, capacitação profissional adequada ao 
mercado de trabalho. 
b) Garantia de acesso e frequência, obrigatória ao ensino 
regular, atividade compatível com desenvolvimento do 
adolescente, horário especial para o exercício das 
atividades. 
c) Noturno, realizado entre vinte duas horas de um dia e 
as cinco horas do dia seguinte, perigo insalubre ou 
penoso. 
d) A inobservância das normas de prevenção importara 
em responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos 
termos desta Lei. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Lei n 10.741, De 01 de Outubro de 2003. Art. 19. Os 
casos de suspeita ou confirmação de maus- tratos 
contra idoso serão obrigatoriamente comunicados 
pelos profissionais de saúde a quaisquer dos 
seguintes órgãos; 
a) Pelo curador, quando o idoso for interditado, pelo 
próprio medico, quando não houver curador ou familiar 
conhecido, caso em que deverá comunicar o fato 
Ministério Público. 
b) Autoridade policial, ministério público, concelho 
Municipal do Idoso, conselho Estadual do Idoso, conselho 
Nacional do Idoso. 
c) Os cursos especiais para idoso incluirão conteúdo 
relativo as técnicas de comunicação, computação e 
demais avanços tecnológicos, para sua integração a vida 
moderna. 
d) Profissionalização especializada para os idosos, 
aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades 
regulares e remuneradas, estimulo as empresas privadas 
para admissão de idoso ao trabalho. 
e) Nenhuma das alternativas 
 
26) Segundo Kaloustian, 2010. “Família Brasileira a 
base de tudo”. As famílias e a sociedade tem, no 
mínimo, três grandes problemas a enfrentar: 
a) A rua, a institucionalização e a violência; 
b) A violência, privação de liberdade e a rua; 
c) Rua, pobreza e lazer; 
d) A rua, a institucionalização e lazer; 
e) Nenhuma das alternativas; 
 
27) Conforme a Política Nacional Para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência. Art. 3

o
  Para os 

efeitos deste Decreto, considera-se: IV - deficiência 
mental – funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, com manifestação antes dos dezoito 
anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como: Sobre o artigo 
acima assinale a alternativa INCORRETA. 
a) comunicação; cuidado pessoal. 
b) habilidades sociais; utilização dos recursos da 
comunidade. 
c) saúde e segurança; habilidades acadêmicas. 
d) lazer; trabalho. 
e)Nenhuma das alternativas. 
 
28) De acordo com  a Política Nacional Para Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência Complete o  
Art. 31.  Entende-se por habilitação e reabilitação 
profissional o processo 
______________________________________________e 
participar da vida comunitária. 

a) orientado a possibilitar que a pessoa portadora de 
deficiência, a partir da identificação de suas 
potencialidades laborativas, adquira o nível suficiente de 
desenvolvimento profissional para ingresso e reingresso 
no mercado de trabalho 
b) destinado a propiciar à pessoa portadora de deficiência, 
em nível formal e sistematizado, aquisição de 
conhecimentos e habilidades especificamente associados 
a determinada profissão ou ocupação 
c) de reabilitação o provimento de medicamentos que 
favoreçam a estabilidade clínica e funcional e auxiliem na 
limitação da incapacidade, na reeducação funcional e no 
controle das lesões que geram incapacidades 
d)  reabilitação da pessoa portadora de deficiência a 
concessão de órteses, próteses, bolsas coletoras e 
materiais auxiliares, dado que tais equipamentos 
complementam o atendimento, aumentando as 
possibilidades de independência e inclusão da pessoa 
portadora de deficiência 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
29) A ética, enquanto espaço de reflexões sobre a 
moral, é também um espaço da filosofia, que 
apresenta como características principais: 
I- A busca de um “saber inteiro”, isto é, de totalidade. 
II- A perspectiva de “ir as raízes”, ou seja, de não se 
contentar com a aparência dos fenômenos, buscando 
apreender a sua essência. 
III- A constante indagação sobre o significado dos 
valor, o que no caso da ética, quer dizer perguntar o 
porquê da escolha de valores e para onde esta 
escolha me leva. 
IV- Dever que nega a liberdade seria, então, uma 
necessidade sócio histórica, uma forma determinada 
de impedimento para o resgate da liberdade, que já se 
universalizou enquanto valor. 
Assinale alternativa CORRETA: 
a) I, II, e III estão corretas. 
b) I, II, III e IV estão corretas. 
c) I, III e IV estão corretas. 
d) II, III e IV estão corretas. 
e) III e IV estão corretas. 
 
30) O dever profissional, historicamente, tem se 
colocado na perspectiva de reprodução do 
conservadorismo moral, implicando uma intervenção 
que, embora carregada de boas intenções morais, 
realiza um produto final que contribui: 
a) Uma abordagem filosófica que não se refere as 
principais correntes que influenciaram o serviço social, tão 
pouco as peculiaridades de tais incorporações que seria a 
possibilidade de desmontar, pela filosofia, as incorreções 
do serviço social. 
b) Com a visão que entende não existir subordinação da 
profissão ao político, tomado no seu sentido mais amplo, 
com a explicitação de que, nessa conjuntura de 
subordinação, ela optara por uma classe social, aquela 
que recebe os seus serviços. 
c)  Com a visão que entende não existir subordinação da 
profissão ao político, tomado no seu sentido mais amplo, 
taum pouco as peculiaridades de tais incorporações que 
seria a possibilidade de desmontar, pela filosofia, as 
incorreções do serviço social. 
d) Representa uma exigência legal de regulamentação 
formal da profissão e, como tal, é instrumento especifico 
de explicitação de deveres e direitos profissionais; 
e) Nenhuma das alternativas. 
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31) O movimento de reconceituação representou a 
primeira aproximação do serviço social a uma tradição 
cultural estranha ao seu desenvolvimento, a tradição 
marxista. Com base nessa informação analise as 
afirmativas abaixo. 
I- Pela pratica política de segmentos profissionais e 
estudantes e informada pela vulgarização marxista, 
portadora de um universo teórico radicalmente 
eclético, onde o maior ausente era o próprio Marx; por 
um “marxismo” que veiculava uma visão fatorialista e 
evolucionista da história; 
II- Acoplada a tal visão de mudança da estruturas 
sociais corre paralelas e sobreposta uma visão 
voluntarista no que tange a ação dos sujeitos; 
III- Superestima-se contraditoriamente, o papel da 
ação humana e das forças subjetivas no processo 
social de mudança, o que no Serviço Social; 
Assinale a CORRETA: 
a) II e III estão corretas. 
b) I está corretas. 
c) II está correta. 
d) III está correta. 
e) Nenhuma das alternativas;. 
 
32) Considerando a ética como uma práxis, como algo 
que só se efetiva por intermédio da ação criadora do 
homem na sociedade. Nesse sentido, a ética deve se 
orientar a partir de referências prioritárias, que 
articulam as exigências do mundo antigo e do mundo 
moderno. Com base nessa informação assinale a 
alternativa CORRETA. 
a) O projeto e o processo dos indivíduos em direção a 
liberdade e a autonomia, rompendo com os 
condicionamentos naturais e com alienação social, a 
construção de uma sociedade que, fundamentando-se 
efetivamente em valores igualitários e libertários, assegure 
a plena expansão e dos indivíduos sociais. 
b) A realização da cidadania não é um fato passado, como 
podemos comprovar nas propostas neoliberais de hoje, 
que se emprenham em reduzir os direitos sociais e, se 
necessário e possível, os direitos políticos. 
c) Torna urgente o esforço comum em direção a um 
debate fecundo sobre o Código de Ética de 1986. É 
preciso instigar e comprometer o maior número possível 
de assistentes sociais de todos os setores e correntes, 
para que estejam atentos ao problema da ética no nosso 
exercício profissional. 
d) O compromisso ético e político dos assistentes sociais é 
com a sociedade e com sua possibilidade futuras o devir 
portanto, com a necessidade de superação da pobreza, o 
que exige um posicionamento individual e coletivo. 
e) Nenhuma das alternativas; 
 
33) Sobre a produção do novo Código de Ética do 
Assistente Social analise as afirmativas abaixo: 
I- Torna-lo um instrumento efetivo no processo de 
amadurecimento político da categoria bem como um 
aliado na mobilização e qualificação dos assistentes 
sociais diante dos enorme desafios e demandas da 
sociedade brasileira. Urgia transforma – lo num 
mecanismo concreto de defesa da qualidade dos 
serviços profissionais que desempenham. 
II- E, complementarmente, havia que constitui – lo 
como  um mecanismo eficaz de defesa do nosso 
exercício profissional, por meio da garantia da 

legalidade de seus preceitos, fornecendo respaldo 
jurídico a profissão. 
III- Reconhecimento da liberdade como valor ético 
central e das demandas a ele inerentes, autonomia, 
emancipação e plena expansão dos indivíduos 
sociais. 
Assinale a CORRETA: 
a) I e II estão corretas. 
b) I, II e III estão correta. 
c) II e III estão corretas. 
d) III está correta. 
e) I e III estão corretas. 
 
34) Conforme o Código Ética do Assistente Social. Lei 
8.662/93 de Regulamentação da Profissão: São 
Princípios fundamentais: 
a) Zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste 
Código, fiscalizando as ações dos Conselhos Regionais e 
a pratica exercida pelos profissionais, instituições e 
organizações na área do Serviço Social. 
b) Reconhecimento da liberdade como valor ético central e 
das políticas  a ela inerentes autonomia, emancipação e 
plena expansão dos indivíduos sociais, defesa 
intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e 
do autoritarismo, defesa do aprofundamento da 
democracia, enquanto socialização da participação política 
sociais, bem como sua gestão democrática. 
c) Como Tribunal Superior de Ética Profissional, firmar 
jurisprudência na observância deste Código e nos casos 
omissos. 
d) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos 
arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional. 
e) Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra 
profissional.  
 
35) De acordo  com o Código Ética do Assistente 
Social. Lei 8.662/93 de Regulamentação da Profissão: 
Das Relações do Assistente Social com a Justiça: Art. 
19 são deveres do assistente social:  
a) Apresentar à Justiça, quando convocado na qualidade 
de perito ou testemunha, as conclusões do seu laudo ou 
depoimento, sem extrapolar o âmbito da competência 
profissionais e violar os princípios éticos contidos neste 
Código, comparecer perante a autoridade competente, 
quando intimado a prestar depoimento, para declarar que 
está obrigado a guardar sigilo profissional nos termos 
deste Código e da Legislação em vigor. 
b) Não cumprir, no prazo estabelecido, determinação 
emanada do órgão ou autoridade dos Conselhos, em 
matéria destes, depois de regularmente notificado. 
c) Deixar de pagar, regularmente, as anuidades e 
contribuições devidas ao Conselho Regional de Serviços 
Social a que esteja obrigado. 
d) Participar de instituição que, tendo por objeto o Serviço 
Social, não esteja inscrita no Conselho Regional. 
e) Fazer ou apresentar declaração, documento falso ou 
adulterado, perante o Conselho Regional ou Federal. 
 
36) Com base no LOAS- Lei 8.742, de 07/12/ 93. Art. 4º 
A assistência social rege-se pelos seguintes 
princípios: 
 I - supremacia do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica, universalização dos direitos sociais, a fim 
de tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas, respeito à 
dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu 
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direito a benefícios e serviços de qualidade, bem 
como à convivência familiar e comunitária, vedando-
se qualquer comprovação vexatória de necessidade. 
II-  descentralização político-administrativa para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 
comando único das ações em cada esfera de governo, 
participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis. 
 III - primazia da responsabilidade do Estado na 
condução da política de assistência social em cada 
esfera de governo. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) II e III estão corretas. 
b) I e II estão corretas. 
c) I, II e III estão corretas. 
d) I está correta. 
e) III estão corretas. 
 
37) De acordo com a  LOAS- Lei 8.742, de 07/12/ 93. As 
competências básicas do CNAS são as seguintes, 
discriminadas no art. 18 da LOAS, em resumo: 
I- Aprovar a Política Nacional de Assistência Social. 
II- Normatizar as ações e regular a prestação de 
serviços de natureza pública e privada, no campo da 
assistente social. 
III- Elaborar e aprovar seu regimento interno. 
IV- Um parâmetro para a democratização do processo 
decisório, visto que deve resultar da deliberação do 
respectivo conselho. 
V- Um meio de visualização da inserção da política de 
assistência social, no sistema de planejamento global 
do ente federativo. 
Assinale alternativa CORRETA: 
a) I, II e III estão corretas. 
b) II e V estão corretas. 
c) III e V estão corretas. 
d) III, IV e V estão corretas. 
e) I, IV e V estão corretas. 
 
38)  Segundo o  NOB- SUAS. PLANOS DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL Art. 18. O Plano de Assistência 
Social, de que trata o art. 30 da LOAS, é um 
instrumento de planejamento estratégico que 
organiza, regula e norteia a execução da PNAS na 
perspectiva do SUAS.   1º A elaboração do Plano de 
Assistência Social é de responsabilidade do órgão 
gestor da política que o submete à aprovação do 
conselho de assistência social.                                                                                                                    
2º A estrutura do plano é composta por, dentre outros:  
 I - diagnóstico socioterritorial, objetivos gerais e 
específicos, diretrizes e prioridades deliberadas. 
II-  ações e estratégias correspondentes para sua 
implementação,  metas estabelecidas, resultados e 
impactos esperados,  recursos materiais, humanos e 
financeiros disponíveis e necessários.  
 III - reconhecimento da oferta e da demanda por 
serviços socioassistenciais e definição de territórios 
prioritários para a atuação da política de assistência 
social.    
 IV - utilização de dados territorializados disponíveis 
nos sistemas oficiais de informações. 
Assinale alternativa CORRETA: 
a) III está correta. 
b) II e III estão correta. 
c) III e IV estão corretas. 
d) I, II estão corretas. 

e) I e IV estão corretas. 
 
39) Sobre ações intersetoriais para o enfrentamento ao 
crack e outras drogas assinale a alternativa 
CORRETA. 
a) Fortalecimento da intersetorialidade e das ações em 
rede para a atenção integral a usuários de crack e outras 
drogas, integração SUS e SUAS, capacitação dos 
Profissionais do SUAS para qualificação das ações;. 
b) Construção do processo de saída da rua: autonomia, 
acesso a direitos. 
c) Espaços estratégicos para: identificação de situações 
de uso de drogas, seguida da sensibilização e 
encaminhamento para saúde; desenvolvimento de ações 
preventivas no campo da saúde, inclusive uso de drogas. 
d) Devem funcionar em estreita articulação com Centro 
POP, para fortalecimento de ações voltadas ao processo 
de saída da rua. 
e) Nenhuma das alternativas; 
 
40) A respeito do SUAS no  enfrentamento ao crack e 
outras drogas assinale a alternativa CORRETA.     
a) Uso abusivo ou dependência de crack e outras drogas 
afeta a dimensão individual, familiar e social dos sujeitos, 
impacta sobre o convívio familiar e social, pode levar a 
processos de fragilização e até mesmo rompimento de 
vínculos familiares e comunitários.  
b) Alinhamento entre trabalho social do SUAS e de saúde 
do SUS; • Ética, respeito à dignidade, diversidade e não 
discriminação. 
c) Proteção social nas situações de vulnerabilidade ou 
risco pessoal e social, com violação de direitos, 
associadas ao uso de crack e outras drogas. 
d) Proteção social nas situações de vulnerabilidade ou 
risco pessoal e social, com violação de direitos, 
associadas ao uso de crack e outras drogas. 
e) nenhuma das alternativas. 
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