
 

 
 

PERÍODO TARDE 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO. 
 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 

Respostas. 

 

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 

Língua Portuguesa 1 a 5 

Informática Básica 6 a 10 

Conhecimentos Gerais 11 a 15 

Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas e Versão 

Definitiva da Redação. 

3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 

deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 

4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 

5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 

prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 

calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 

constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 

azul ou preta, Caderno de Questões, Folha de Respostas e Versão Definitiva da Redação. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 

9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Redação. Confira seus 

dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma 

ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 

documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 

automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas e Versão Definitiva da Redação com caneta de 

tinta azul ou preta. Verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 

13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas, 

Versão Definitiva da Redação e Caderno de Questões, se for o caso. 

14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 

16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 

Leia o texto para responder as questões. 

 

Faturando R$ 105 milhões, menino de 8 anos é youtuber mais 

bem pago do mundo pelo 2º ano 

 

Ryan, do canal Ryan's World (Mundo de Ryan), ganhou 

US$ 26 milhões (R$ 105 milhões, na cotação atual) em 2019, 

acima dos US$ 22 milhões (R$ 89 milhões) que tinha ganho em 

2018, de acordo com um ranking anual da revista Forbes, com 

base nos ganhos estimados entre junho de 2018 e junho de 

2019. 

O canal, aberto em março de 2015, teve seu grande 

lançamento com um vídeo em que Ryan abriu mais de 100 

brinquedos escondidos em ovos-surpresa de plástico. O vídeo 

teve mais de 800 milhões de visualizações. 

As contas do YouTube Dude Perfect e Nastya ficaram 

em segundo e terceiro lugares, com US$ 20 milhões (R$ 81 

milhões) e US$ 18 milhões (R$ 73 milhões), respectivamente. 

No total, segundo o ranking, os 10 youtubers mais bem 

pagos de 2019 ganharam US$ 162 milhões (R$ 658 milhões). 

O canal Dude Perfect apresenta cinco amigos com 30 

anos brincando com brinquedos, como armas Nerf. Já o perfil 

Nastya mostra vídeos de Anastasia Radzinskaya, que nasceu no 

sul da Rússia, e tem paralisia cerebral. 

A conta de Jeffree Star tem dezenas de vídeos de 

tutoriais de maquiagem. 

[...] 
Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/salasocial-50845141 

 

1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto. 

a) O que chama a atenção no canal de Anastasia são seus 

brinquedos. 

b) O canal Dude Perfect faturou US$ 18 milhões. 

c) É possível afirmar que canais no YouTube são 

sinônimos de sucesso. 

d) A pesquisa foi feita com base de dados coletados dentro 

de um ano. 

 

2. Assinale a alternativa que apresenta um erro 

ortográfico no texto. 

a) No primeiro parágrafo, há um erro no verbo “ganhar” na 

sua forma do particípio. 

b) No primeiro período do segundo parágrafo, as vírgulas 

foram utilizadas incorretamente. 

c) O uso de vírgulas é dispensável. 

d) O título não aguça a curiosidade do leitor. 

 

3. Analise: “O vídeo teve mais de 800 milhões de 

visualizações.” E assinale a alternativa incorreta. 

a) O verbo vem do verbo “ter”. 

b) O verbo está no singular. 

c) O verbo pode ser substituído por “conquistou”. 

d) O verbo está no Pretérito Imperfeito. 

 

4. Analise: “A conta de Jeffree Star tem dezenas de 

vídeos de tutoriais de maquiagem.” E assinale a 

alternativa correta. 

a) O núcleo do sujeito é “conta”. 

b) O canal tem mais de 100 vídeos. 

c) “Maquiagem” é sujeito de “tutoriais”. 

d) O uso de preposições torna a oração gramaticalmente 

mais formal. 

 

 

 

5. No primeiro parágrafo, ficou claro que 

a) Ryan é o mais bem pago por ser criança. 

b) Ryan é o youtuber mais bem pago. 

c) a revista Forbes prioriza os ganhos anuais de crianças. 

d) o faturamento ultrapassa as expectativas da média anual 

 

Informática Básica 
 

6. Assinale a alternativa que representa programa 

específico para editar planilha. 

a) PowerPoint. 

b) Outlook. 

c) Excel. 

d) Word. 

 

7. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 

que representa o comando Ctrl+O no programa 

Word (o sinal de + não faz parte do comando, 

significa que as teclas devem ser pressionadas 

simultaneamente). 

a) Salve o documento. 

b) Abrir um documento. 

c) Copiar o conteúdo selecionado para a área de 

transferência. 

d) Aplicar formatação em itálico ao texto. 

 

8. Assinale a alternativa que não representa um 

navegador de internet. 

a) Adobe Reader. 

b) Google Chrome. 

c) Internet Explorer. 

d) Microsoft Edge. 

 

9. Assinale a alternativa que representa um 

equipamento especifico para armazenar dados. 

a) Impressora. 

b) Teclado. 

c) Mouse. 

d) Pendrive. 

 

10. Assinale a alternativa que representa o conceito de 

“Porta USB”. 

a) É formado pelos componentes eletrônicos, como por 

exemplo, circuitos de fios e luz, placas, utensílios, 

correntes, e qualquer outro material em estado físico, 

que seja necessário para fazer com o que computador 

funcione. 

b) É um conjunto de componentes lógicos de um 

computador ou sistema de processamento de dados; 

programa, rotina ou conjunto de instruções que 

controlam o funcionamento de um computador; suporte 

lógico. 

c) É uma tecnologia que permite conectar aparelhos e 

dispositivos periféricos ao computador. 

d) É um componente eletrônico que armazena 

informações, em um formato compacto, que podem 

apenas ser lidas, mas não gravadas pelo usuário. 
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Conhecimentos Gerais 
 

11. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, assinale a 

alternativa que corresponde à um dos objetivos 

principais de Ângulo. 

a) oferecimento de meios para assegurar aos pequenos 

produtores e trabalhadores rurais, condições de mercado 

e de trabalho e melhoria do padrão de vida familiar.  

b) Criação de condições favoráveis para implantação de 

industrias, visando a criação de empregos. 

c) Combate ao uso de drogas. 

d) Favorecimento ao estímulo ao empreendedorismo para 

combater o desemprego no Município. 

 

12. Sobre a Lei Orgânica do município de Ângulo, 

informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se 

afirma e assinale a alternativa correta. 

I. São símbolos do município, além dos nacionais e 

estaduais, a bandeira, o hino e o brasão, 

representativos de sua cultura e história, 

estabelecidos em lei municipal.  

II. Além do disposto na Constituição Federal, compete 

ao município de Ângulo instituir a guarda municipal, 

destinada à proteção de seus bens, serviços e 

instalações. 

III. É vedado ao município de Ângulo conceder 

honrarias noventa dias antes das eleições municipais.  

IV.  O número de vereadores do município de Ângulo 

será de 12, podendo ser alterado até o final da sessão 

legislativa do ano imediatamente anterior ao das 

eleições, mediante lei ordinária. 

a) Apenas uma alternativa está correta. 

b) Apenas duas alternativas estão corretas. 

c) Apenas três alternativas estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

13. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, analise as 

assertivas e assinale a alternativa correta. São 

competências da Câmara Municipal, dentre outras, 

I. dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito 

II. representar o município judicialmente, 

extrajudicialmente, administrativamente e 

socialmente  

III. sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem 

como expedir decretos e regulamentos para sua fiel 

execução; 

IV. tomar e julgar as contas do município, deliberando 

sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná no prazo máximo de sessenta dias contado de 

seu recebimento; 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apena I e III estão corretas. 

c) Apenas I e IV estão corretas. 

d) Apenas III e IV estão corretas. 

 

14. Recentemente um ataque Americano vitimou um 

General e um dos principais líderes do Irã. Segundo 

os Estados Unidos, o ataque teve como objetivo 

desmobilizar um ataque iminente que iria colocar em 

risco vidas americanas. Qual o nome do General 

Iraniano morto no ataque? 

a) Mohammad Rashid. 

b) Qassem Soleimani.  

c) Osama Bin Laden. 

d) Navid Saman. 

15. ___________________ foi um movimento político de 

cunho popular e teve como principal objeto a 

reivindicação das eleições presidenciais diretas ao 

cargo de Presidente do Brasil. O movimento iniciou 

por volta de maio de 1983 e foi até 1984 mobilizando 

milhares de pessoas em passeatas. Assinale a 

alternativa que preenche corretamente a lacuna. 

a) Não à Ditadura 

b) Brasil pelo povo 

c) Eleições para o Povo 

d) Diretas Já 

 

Conhecimentos Específicos 
 

16. De acordo com a Lei nº 8.662/1993, que dispõe sobre 

a profissão de Assistente Social e dá outras 

providências, é correto afirmar que 

a) o exercício da profissão de Assistente Social requer 

prévio registro nos Conselhos Nacionais que tenham 

jurisdição sobre a área de atuação do interessado nos 

termos desta lei. 

b) é livre o exercício da profissão de Assistente Social em 

todo o território nacional, independentemente das 

condições estabelecidas nesta lei. 

c) poderão exercer a profissão de Assistente Social os 

possuidores de diploma em curso de graduação em 

Serviço Social, oficialmente reconhecido, expedido por 

estabelecimento de ensino superior existente no País, 

devidamente registrado no órgão competente. 

d) constitui atribuição privativa de Assistentes Sociais 

encaminhar providências, e prestar orientação social a 

indivíduos, grupos e à população. 

 

17. São atribuições privativas do Assistente Social, 

dispostas no Art. 5º da Lei nº 8.662/1993, exceto: 

a) coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar 

estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área 

de Serviço Social. 

b) elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 

sociais junto a órgãos da administração pública, direta 

ou indireta, empresas, entidades e organizações 

populares. 

c) planejar, organizar e administrar programas e projetos 

em Unidade de Serviço Social. 

d) reinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários 

de Serviço Social. 

 

18. Conforme disposto no Código de Ética Profissional, 

é dever do Assistente Social nas suas relações com os 

usuários 

a) contribuir para a viabilização da participação efetiva da 

população usuária nas decisões institucionais. 

b) exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o 

direito do usuário de participar e decidir livremente 

sobre seus interesses. 

c) dispor de condições de trabalho condignas, seja em 

entidade pública ou privada, de forma a garantir a 

qualidade do exercício profissional. 

d) contribuir para a alteração da correlação de forças 

institucionais, apoiando as legítimas demandas de 

interesse da população usuária. 
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19. Sobre o que dispõe o Código de Ética Profissional do 

Assistente Social a respeito do Sigilo Profissional, 

assinale a alternativa incorreta. 

a) Constitui direito do assistente social manter o sigilo 

profissional. 

b) O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o 

assistente social tome conhecimento, como decorrência 

do exercício da atividade profissional. 

c) Em trabalho multidisciplinar só poderão ser prestadas 

informações dentro dos limites do estritamente 

necessário. 

d) A quebra do sigilo nunca será admissível, ainda que se 

tratarem de situações cuja gravidade possa, envolvendo 

ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do 

usuário, de terceiros/as e da coletividade. 

 

20. São formas de colocação em família substituta, 

conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei nº 8.069/1990): 

a) guarda e curatela. 

b) guarda, tutela e curatela. 

c) guarda, tutela e adoção. 

d) tutela e adoção. 

 

21. Sobre o que dispõe o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/1990) a respeito da 

colocação em família substituta, assinale a 

alternativa incorreta. 

a) A criança ou o adolescente sempre deverá ser 

previamente ouvido por equipe interprofissional, 

independente de seu estágio de desenvolvimento e grau 

de compreensão sobre as implicações da medida, e terá 

sua opinião devidamente considerada. 

b) Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será 

necessário seu consentimento, colhido em audiência. 

c) 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. 

d) A colocação em família substituta não admitirá 

transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a 

entidades governamentais ou não-governamentais, sem 

autorização judicial. 

 

22. Com relação ao direito de crianças e adolescentes à 

profissionalização e à proteção no trabalho, 

conforme disposto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/1990), analise as assertivas 

e assinale a alternativa correta. 

I. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze 

anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 

II. Ao adolescente até quatorze anos de idade é 

assegurada bolsa de aprendizagem. 

III. Ao adolescente aprendiz, maior de quinze anos, são 

assegurados os direitos trabalhistas e 

previdenciários. 

IV. O programa social que tenha por base o trabalho 

educativo, sob responsabilidade de entidade 

governamental ou não-governamental sem fins 

lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele 

participe condições de capacitação para o exercício 

de atividade regular remunerada. 

a) Apenas I e III estão corretas. 

b) Apenas II e IV estão corretas. 

c) Apenas I, II e III estão corretas. 

d) Apenas I, II e IV estão corretas. 

 

23. Com relação à atitude investigativa no cotidiano de 

trabalho dos assistentes sociais, assinale a alternativa 

incorreta. 

a) A atitude investigativa consiste numa postura inquieta e 

curiosa, por isso é fundamental na bagagem cotidiana do 

profissional.  

b) A ausência da postura investigativa pode levar à 

cristalização das informações, à estagnação do 

aprendizado profissional, o que, consequentemente, 

comprometerá o compromisso do assistente social com 

a qualidade dos serviços prestados à população usuária. 

c) No exercício profissional do assistente social, a atitude 

investigativa só está presente no cotidiano daqueles 

profissionais que fazem ciência, ou seja, os assistentes 

sociais que estão inseridos nas academias. 

d) A postura investigativa é um suposto para a 

sistematização teórica e prática do exercício 

profissional, assim como para a definição de estratégias 

e o instrumental técnico que potencializam as formas de 

enfrentamento da desigualdade social. 

 

24. A respeito do contexto de surgimento do Serviço 

Social, assinale a alternativa correta. 

a) O surgimento do Serviço Social se situa na transição do 

capitalismo monopolista ao concorrencial, quando a 

Igreja Católica resolve desenvolver ações de filantropia 

a fim de manter a coesão social e desenvolver novas 

formas de distribuição da riqueza socialmente 

produzida. 

b) O surgimento do Serviço Social se situa na transição do 

capitalismo concorrencial ao monopolista, a partir das 

exigências deste que, no seu processo de expansão 

crescente, passou a exigir profissionais capacitados para 

as funções de articulação da população, operando com a 

coerção e a construção de consensos com vistas a 

contribuir para a atenuação dos conflitos sociais. 

c) O surgimento do Serviço Social se dá a partir da 

transição do feudalismo ao capitalismo, quando os 

empregadores percebem a necessidade de melhores 

condições de trabalho para a classe trabalhadora, a fim 

de garantir a coesão social. 

d) O surgimento do Serviço Social está inserido no âmbito 

do modelo de produção feudal, com o objetivo de manter 

a estrutura social e econômica e o poder de influência 

dos senhores. 

 

25. Através da _____________________ “o assistente 

social consegue aproximar-se do vivido e do cotidiano 

do usuário, observando as interações familiares, a 

vizinhança, a rede social e os recursos institucionais 

mais próximos” (FREITAS e FREITAS, 2003 apud 

SILVA e MOURA, 2016, p. 112). Assinale a 

alternativa que apresenta o instrumental técnico-

operativo que preenche corretamente a lacuna. 

a) visita domiciliar 

b) atendimento individual 

c) trabalho com grupos 

d) entrevista 
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26. Com relação à elaboração de estudos e pareceres 

sociais, assinale a alternativa incorreta. 

a) O objetivo do estudo social é apresentar os múltiplos 

aspectos que envolvem um problema e mostrar a sua 

relevância, situá-lo no contexto em que aconteceu e 

indicar as possibilidades de ação para modificá-lo. 

b) O assistente social deve ter em mente que ao elaborar 

um estudo social seu objetivo primeiro deve ser 

contribuir para o disciplinamento social e o controle 

moralizador do comportamento de seus usuários. 

c) Considerando que o conteúdo de um estudo social tem 

poder de verdade e que este pode ser definitivo para o 

futuro do usuário, o documento que resultará desta 

sistematização terá que ser fundamentado, verdadeiro, 

honesto e, se possível, comprovável. 

d) Como todo documento do assistente social que contém 

informações sobre a vida dos usuários, o estudo social e 

o parecer social devem permanecer sigilosamente 

guardados no arquivo do profissional que o elaborou. 

 

27. “Uma primeira, e evidentemente decisiva, 

característica relevante desta perspectiva é a 

exigência e a valorização enérgicas da elaboração 

teórica. De fato, todos os seus documentos 

significativos insistem na necessidade de um esforço 

sistemático no sentido de produzir (e/ou organizar) 

conhecimentos para fundar as práticas profissionais 

[...] Esta explícita valorização das dimensões 

teóricas, estranha ao quadro do tradicionalismo 

profissional, desenvolve-se com uma reiterada crítica 

aos substratos que o Serviço Social historicamente 

recolheu das ciências sociais; estamos defrontados, 

aqui, com um dos pontos fortes desta perspectiva: a 

recusa dos padrões teórico-metodológicos da 

tradição positivista.” (NETTO, 2015, p. 261-262, 

grifos originais). No trecho acima, José Paulo Netto 

refere-se a uma das vertentes do Movimento de 

Reconceituação do Serviço Social. Assinale a 

alternativa que corresponde a esta vertente. 

a) Perspectiva modernizadora. 

b) Intenção de ruptura. 

c) Reatualização do conservadorismo. 

d) Serviço Social de Caso. 

 

28. A respeito do que dispõe o Estatuto do Idoso (Lei nº 

10.741/2003), analise as assertivas e assinale a 

alternativa correta.  

I. O idoso goza de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, 

por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, para preservação de sua saúde física e 

mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 

espiritual e social, em condições de liberdade e 

dignidade. 

II. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade 

e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 

lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 

dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária. 

III. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de 

negligência, discriminação, violência, crueldade ou 

opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação 

ou omissão, será punido na forma da lei. 

IV. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos 

direitos do idoso. 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas II, III e IV estão corretas. 

c) Todas estão incorretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

29. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social 

(Lei nº 8.742/1993), o “conjunto de serviços, 

programas, projetos e benefícios da assistência social 

que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e 

risco social por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições e do fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários” constitui a 

a) Vigilância Socioassistencial. 

b) Proteção Social Básica. 

c) Proteção Social Especial. 

d) Média Complexidade. 

 

30. No âmbito da Política de Assistência Social, as 

provisões suplementares e provisórias que integram 

organicamente as garantias do SUAS e são prestadas 

aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, 

morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 

calamidade pública são chamadas de 

a) Benefícios Eventuais. 

b) Benefício de Prestação Continuada. 

c) Serviços Socioassistenciais. 

d) Centros de Referência de Assistência Social. 
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