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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Guarujá do Sul 
Edital de Processo Seletivo nº 01/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

ASSISTENTE SOCIAL - NASF 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. De acordo com o Código de Ética do Assistente Social, não compete ao Conselho Federal de Serviço 

Social: 

A) Zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste Código. 

B) Introduzir alteração neste Código, através de uma ampla participação da categoria, num 

processo desenvolvido em ação conjunta com os Conselhos Regionais.  

C) Funcionar como órgão julgador de primeira instância. 

D) Como Tribunal Superior de Ética Profissional, firmar jurisprudência na observância deste Código 

e nos casos omissos. 

 

02. Ainda segundo o Código de Ética profissional, a pena de suspensão acarreta ao/à assistente social a 

interdição do exercício profissional em todo o território nacional, pelo prazo de: 

A) 30 (trinta) dias a 2 (dois) anos. 

B) 30 (trinta) dias a 3 (três) anos. 

C) 30 (trinta) dias a 4 (quatro) anos. 

D) 30 (trinta) dias a 5 (cinco) anos. 

 

03. É correto afirmar, com base na Portaria nº 154/2008 que cria os Núcleos de Apoio à Família (NASF): 

A) Os NASF são classificados em duas modalidades, NASF inicial e NASF pleno, ficando vedada a 

implantação das duas modalidades de forma concomitante nos Municípios e no Distrito Federal. 

B) Os NASF foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção 

básica.  

C) Os NASF devem buscar instituir parcialmente a integralidade do cuidado físico aos usuários do 

SUS por intermédio do trabalho das Equipes Saúde da Família - ESF. 

D) O NASF deverá ser composto por, no mínimo quatro profissionais de nível superior de ocupações 

não coincidentes.  

 

04. Segundo a Portaria nº 2488/2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, a publicação 

de manuais e guias com detalhamento operacional e orientações específicas da Política Nacional de 

Atenção Básica é de responsabilidade: 

A) Da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde. 

B) Das Secretarias Estaduais Saúde. 

C) Das Secretarias Municipais Saúde. 

D) Dos Conselhos de Saúde. 

 

05. A Portaria nº 3124/2012 criou qual tipo de modalidade do NASF? 

A) NASF 1. 

B) NASF 2. 

C) NASF 3. 

D) NASF 4. 

 

06. Leia as afirmativas a seguir e marque a opção incorreta sobre o NASF: 
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A) O NASF é uma estratégia inovadora que tem por objetivo apoiar, ampliar, aperfeiçoar a atenção 

e a gestão da saúde na Atenção Básica/Saúde da Família. 

B) O NASF deve ser constituído por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento, para atuarem no apoio e em parceria com os profissionais das equipes de Saúde 

da Família.  

C) O correto entendimento da expressão “apoio”, que é central na proposta dos NASF, remete à 

compreensão de uma tecnologia de gestão denominada “apoio matricial”, que se complementa 

com o processo de trabalho em equipes de referência. 

D) Um pressuposto fundamental da proposta do NASF é o de que deve ocorrer a compreensão do 

que é conhecimento nuclear do especialista e do que é conhecimento comum e compartilhável 

entre a equipe de saúde da família e o referido especialista. Tal conhecimento, todavia, não é 

mutável. 

 

07. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, 

constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) obedece ao seguinte 

princípio: 

A) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.  

B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.  

C) Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

D) Implantação da vigilância epidemiológica.  

 

08. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 

contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 

iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Consideram-se 

entidades e organizações de assistência social: 

A) Aquelas que realizam atendimento e assessoramento aos beneficiários, e que atuam na defesa e 

garantia de direitos.  

B) Aquelas que asseguram inclusão social, trabalho e renda. 

C) Aquelas que ofertam atendimento e inclusão social. 

D) Aquelas que executam o assessoramento aos trabalhos e movimentos sindicais, bem como 

asseguram trabalho e inclusão profissional. 

 

09. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, submeter criança ou adolescente sob sua 

autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento, constitui crime com a seguinte pena: 

A) Advertência. 

B) Multa.  

C) Detenção de seis meses a dois anos. 

D) Detenção de dois meses a três anos. 

 

10.  É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e 

diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 
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60 (sessenta) anos, em qualquer instância.  Dentre os processos de idosos, dar-se-á prioridade especial 

aos:  

A) Maiores de 80 anos. 

B) Maiores de 60 anos. 

C) Maiores de 70 anos. 

D) Maiores de 75 anos. 

 

11. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Para fins 

de aplicação desta Lei, considera-se desenho universal: 

A) Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 

mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 

inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao 

público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.  

B) Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, 

sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia 

assistiva.  

C) Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços 

que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa 

com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social.  

D) Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação 

social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à 

liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, 

à circulação com segurança, entre outros.  

 

12. Julgue as assertivas a seguir sobre os instrumentais utilizados pelo Assistente Social no âmbito de 

sua prática profissional. 

I - O estudo social é um processo metodológico específico do Serviço Social, que tem por finalidade 

conhecer com profundidade, e de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão social; 

II - O parecer social é utilizado no meio judiciário com mais um elemento de prova. Pode ser 

elaborado por técnico de nível superior; 

III - O relatório social se traduz na apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou 

expressão da questão social, enquanto objeto da intervenção do assistente social no seu cotidiano 

laborativo. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

 



5 
 
 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 17 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las.  

 

(TEXTO) 

 
 

13. “Junto com clássicos como ‘cenouras melhoram a visão’ e ‘Papai Noel não traz brinquedos para 

crianças que não se comportam bem’, [...]” (linhas 1 a 3).  

É correto afirmar que a partícula “que” destacada exerce função morfológica de: 

A) Pronome relativo. 

B) Pronome pessoal do caso reto. 

C) Conjunção integrante. 

D) Conjunção concessiva. 

 

14. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do trecho abaixo responsável por exigir a 

preposição sublinhada, devido à sua regência: 

“– e até a afirmação de um acadêmico de que o café da manhã é ‘perigoso’.” (linhas 24 a 26) 

A) “afirmação” 

B) “acadêmico” 
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C) “que” 

D) “o café” 

 

15. “– e até a afirmação de um acadêmico de que o café da manhã é ‘perigoso’.” (linhas 24 a 26). É correto 

afirmar que os termos destacados introduzem uma oração subordinada: 

A) Adverbial causal. 

B) Adjetiva restritiva. 

C) Substantiva completiva nominal. 

D) Substantiva objetiva indireta. 

 

16. “Junto com clássicos como ‘cenouras melhoram a visão’ e ‘Papai Noel não traz brinquedos para 

crianças que não se comportam bem’, [...]” (linhas 1 a 3).  

A partícula “que” destacada poderia ser corretamente substituída por: 

A) “as quais” 

B) “nas quais” 

C) “pelas quais” 

D) “os quais” 

 

17. Das palavras do Texto, assinale a alternativa que é acentuada pela seguinte regra: 

“Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo.” 

A) “café” (linha 5) 

B) “inglês” (linha 11) 

C) “cálcio” (linha 18) 

D) “açúcar” (linha 22) 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Segundo a Lei Orgânica do município de Guarujá do Sul - SC, são objetivos do município: 

I - A luta pela independência, a autonomia e a harmonia entre os poderes; 

II - O respeito á opinião pública qualificada, em especial da sociedade civil organizada e dos 

movimentos sociais; 

III - A defesa do regime democrático. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

19. Leia com atenção: 

I - É tradicionalmente considerada como um movimento nativista pela historiografia em História 

do Brasil; 

II - Foi uma rebelião de comerciantes nordestinos contra a Companhia de Comércio do Estado do 

Maranhão, criada pela Coroa Portuguesa para estimular o desenvolvimento econômico da região; 

III - Foi liderada pelos irmãos Tomás e Manuel, dois senhores de engenho da região. 
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Os itens acima fazem referência a: 

A) Revolução Farroupilha. 

B) Revolta de Beckman. 

C) Guerra dos Emboabas. 

D) Revolta de Filipe dos Santos.  

 

20. Com base na notícia abaixo e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e 

assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“As ações da empresa ____________ registraram a maior queda de sua história e perderam mais de R$ 72 

bilhões de seu valor de mercado no primeiro dia de negociação dos papéis no Brasil após o desastre em 

Brumadinho (MG).” 
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 31 de janeiro de 2019) 

A) Braskem.  

B) Odebrecht.  

C) Petrobras. 

D) Vale. 


