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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 
 

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. Com base no Estatuto do Idoso é correto afirmar: 

A) Destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 

(sessenta e cinco) anos. 

B) É dever do poder público assegurar ao idoso, com relativa prioridade, a efetivação do direito à 

saúde, à alimentação, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar 

e comunitária. 

C) A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. 

D) O poder público criará e estimulará programas de preparação dos trabalhadores para a 

aposentadoria, com antecedência mínima de 2 (dois) anos. 

 

02. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio 

de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de ações 

não-governamentais, tendo por diretriz: 

A) A integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com 

as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação.  

B) Salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição 

peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar.  

C) Garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, 

familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles 

relacionadas.  

D) Proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder 

Judiciário.  

 

03. Com base na Política Nacional de Assistência Social (PNAS), analise: 

I - A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção para a Assistência Social brasileira. 

Incluída no âmbito do Seguro Social, como política social pública, a assistência social inicia seu trânsito 

para um campo novo: o campo dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal; 

II - A proteção social deve garantir as seguintes seguranças: segurança de sobrevivência (de 

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

III - Os municípios de médio porte possuem de 50.001 a 100.000 habitantes; 

IV - A centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas 

e projetos constitui uma das diretrizes da PNAS. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

04. Acerca do Serviço Social e o enfrentamento das expressões contemporâneas da questão social, não 

se pode afirmar: 

A) Está solidamente estabelecido no Serviço Social que as sequelas da questão social se constituem 

na matéria sobre a qual o exercício profissional vai se realizar. 
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B) Dada a sua dimensão estrutural, a questão social atinge a vida dos sujeitos nas suas requisições 

pela garantia de direitos civis, sociais, políticos e humanos, remetendo-os à luta pela cidadania. 

C) O assistente social intervém na questão social através das políticas sociais, que são estratégias 

para a transformação da ordem social vigente. 

D) Considerada em articulação com as formas de produção e reprodução social, a questão social 

adquire centralidade no exercício profissional, uma vez que o assistente social vai intervir no 

âmbito das suas expressões tradicionais e novas, consideradas como manifestação de um tipo 

de relação de subalternidade do trabalho ao capital. 

 

05. Recebe esta denominação por ter a finalidade de subsidiar uma determinação decisão, via de regra, 

judicial. Para a sua construção, o assistente social faz uso dos instrumentais e técnicas pertinentes ao 

exercício da profissão, sendo facultado a ele a realização entrevistas, contatos, visitas, pesquisa 

documental e bibliográfica que considerar necessárias para a análise e a interpretação da situação em 

questão, com finalidade relacionada a avaliações e julgamentos. De qual instrumental estamos falando? 

A) Laudo psicossocial. 

B) Relatório social. 

C) Perícia social. 

D) Parecer técnico. 

 

06. Sobre a atuação do Serviço Social na Equipe multidisciplinar, interdisciplinar e interprofissional, 

leia as afirmativas abaixo e classifique-as em (V) verdadeiro e (F) falso. Em seguida, marque a opção 

correta. 

(__) - O assistente social deve, sempre que possível, integrar equipes multiprofissionais, bem como 

incentivar e estimular o trabalho interdisciplinar; 

(__) - Ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente social deverá garantir a especificidade das 

outras áreas de atuação; 

(__) - O entendimento ou opinião técnica do assistente social sobre o objeto da intervenção conjunta com 

outra categoria profissional e/ ou equipe multiprofissional, deve destacar a sua área de conhecimento 

separadamente, delimitar o âmbito de sua atuação, seu objeto, instrumentos utilizados, análise social e 

outros componentes que devem estar contemplados na opinião técnica. 

A) V – F – V. 

B) F – V – V. 

C) V – V – F. 

D) F – F – V. 

 

07. Famílias Monoparentais são aquelas: 

A) Formadas apenas pelo casal sem filhos. 

B) Chefiadas só pelo pai ou só pela mãe. 

C) Formadas por pessoas do mesmo sexo. 

D) Formadas por pai, mãe e filhos biológicos. 

 

08. Marque a alternativa incorreta sobre a Seguridade Social e o Sistema Único de Saúde (SUS). 

A) A saúde foi uma das áreas em que os avanços constitucionais foram mais significativos. O Sistema 

Único de Saúde (SUS), integrante da Seguridade Social e uma das proposições do Projeto de 

Reforma Sanitária, foi regulamentado, em 1990, pela Lei Orgânica da Saúde (LOS). 
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B) A política pública de saúde tem encontrado notórias dificuldades para sua efetivação, como a 

desigualdade de acesso da população aos serviços de saúde, o desafio de construção de práticas 

baseadas na integralidade, os dilemas para alcançar a equidade no financiamento do setor, os 

avanços e recuos nas experiências de controle social, a falta de articulação entre os movimentos 

sociais, entre outras. 

C) A universalidade do direito – um dos fundamentos centrais do SUS – é um dos aspectos que tem 

irrestrito apoio dos formuladores do projeto privatista da saúde. 

D) A 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 constitui um dos 

objetivos do SUS. 

 

09. Um dos princípios fundamentais do Código de Ética profissional do Assistente Social é: 

A) Defesa do aprofundamento da democracia. 

B) Reconhecimento da justiça como valor ético central.  

C) Defesa transigente dos direitos sociais e recusa do arbítrio e do autoritarismo. 

D) Ampliação e consolidação da liberdade e da solidariedade. 

 

10. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e 

das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. A 

avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional 

e interdisciplinar e considerará:  

A) Os progressos nas funções e nas estruturas do corpo. 

B) Os fatores culturais e artísticos. 

C) O alcance da participação. 

D) A limitação no desempenho de atividades. 

 

11. Consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a 

função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de 

direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Como se chama esse serviço apresentado na 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais? 

A) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.  

B) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. 

C) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e indivíduos.  

D) Prestação de Serviços à Comunidade.  

 

12. Conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança ou adolescente que estiver 

inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo: 

A) A cada 3 (três) meses. 

B) A cada 6 (seis) meses. 

C) A cada 9 (nove) meses. 

D) A cada 12 (doze) meses. 
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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. 


