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INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.  

2. Depois de autorizado pelo fiscal, O candidato deve ler as instruções e verificar se faltam folhas 

neste caderno, se a sequência de 40 (QUARENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas 

que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, 

sempre na sequência A, B, C, D e E, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 

fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste 

caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso 

nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente 

de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de 

correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de 

preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas 

exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. O saco plástico com os objetos, deverá ser colocado sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala 

e não pode ser aberto sob pena de eliminação.  

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, 

é de 4 (quatro) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a 

autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. Os candidatos dos níveis Médio, podem se retirar do local de provas somente após 60 minutos do 

início da sua prova, porém não poderá levar consigo o caderno de provas. O candidato que sair antes 

será registrado em ata e será eliminado do concurso. Somente após duas horas do início da prova o 

candidato poderá sair levando consigo o caderno de provas. 

13. Os TRÊS últimos candidatos de cada sala ficarão retido para assinar, juntamente com os fiscais 

daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos. 

14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais. 

 

                                          CONCURSO PÚBLICO DE  

                                                                                   GUARATUBA - PR  
   Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 

 
PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 09/10/2022                         Período da MANHÃ 

 
 
 
 
 
 
 



2 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Considere o fragmento de texto a seguir para as questões 01 a 03: 

Fragmento do texto “O conceito de letramento e suas implicações para a alfabetização”, de autoria de Angela B. 

Kleiman, publicado em 2007 

[...] 

O letramento tem como objeto de reflexão, de ensino ou de aprendizagem os aspectos sociais da língua escrita. 

Assumir como objetivo o letramento no contexto do ciclo escolar implica adotar na alfabetização uma 

concepção social da escrita, em contraste com uma concepção tradicional, que considera a aprendizagem de 

leitura e produção textual como a aprendizagem de habilidades individuais. Essa escolha implica, ainda, que a 

pergunta estruturadora/estruturante do planejamento das aulas seja: “quais os textos significativos para o aluno 

e para sua comunidade”, em vez de: “qual a sequência mais adequada de apresentação dos conteúdos 

(geralmente, as letras para formarem sílabas, as sílabas para formarem palavras e das palavras para formarem 

frases)”. [...] 
 

Disponível em: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.conhecer.org.br%2Fdownload% 

2FALFABETIZACAO%2FAnexo3.doc&wdOrigin=BROWSELINK 

 

01. O texto de onde foi retirado o fragmento acima argumenta a favor de se considerarem aspectos sociais da 

língua escrita no processo de alfabetização. Assinale a alternativa que NÃO considera tal perspectiva teórica. 

A. Os estudos do letramento partem de uma concepção de leitura e de escrita como práticas discursivas, 

com múltiplas funções e inseparáveis dos contextos em que se desenvolvem, o que implica, inclusive, 

sua consideração no currículo para além da disciplina de Língua Portuguesa. 

B. A concepção da escrita defendida por estudos sobre o letramento pressupõe que as pessoas e os grupos 

sociais são heterogêneos e que as diversas atividades entre as pessoas – indivíduos sócio, cultural e 

historicamente situados – acontecem de modos muito variados. 

C. Uma atividade que envolve o uso da língua escrita (um evento de letramento) não se diferencia de outras 

atividades da vida social, já que, na dimensão social, letramento é um fenômeno cultural referente a um 

conjunto de atividades sociais que demandam o uso da escrita. 

D. A noção de uso social da escrita está relacionada à concepção da leitura e da escrita como competências, 

e o princípio estruturante do currículo deve ser o conteúdo estabelecido nas diretrizes voltadas ao Ensino 

Básico, que guia a escolha das práticas que serão consideradas na escola. 

E.  Nenhuma das alternativas acima. 

 

02. Segundo o conteúdo do fragmento do texto dado, depreende-se que, nessa perspectiva,  

A. os “conteúdos” correspondem, basicamente, ao conjunto de saberes e conhecimentos requeridos em 

práticas sociais letradas, tais como aqueles necessários para a participação em práticas discursivas de 

leitura e produção de textos de diversos gêneros. 

B. se o letramento do aluno for o objetivo da ação pedagógica, o movimento será do conteúdo para a prática 

social, e não o contrário, uma vez que é necessário garantir a ele a aquisição dos conhecimentos 

necessários para cada etapa de ensino, os quais são pré-determinados no currículo. 

C. é natural que as representações ou os modelos que viabilizam a comunicação na prática social – os 

gêneros – sejam unidades importantes no planejamento, o que significa que a atividade da aula deve ser 

organizada em função de qual gênero ensinar, pois é imprescindível que sejam abordados os gêneros 

que são definidos de antemão como parte integrante do currículo. 

D. é a progressão do mais fácil ao mais difícil o que facilita ou dificulta a aprendizagem, até porque é 

possível dizer o que torna algo fácil ou difícil a um indivíduo, considerando que as turmas são 

homogêneas no que tange ao desenvolvimento cognitivo e às práticas sociais de que participam.  

E.  Nenhuma das alternativas acima. 
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03. No que tange aos elementos linguísticos do fragmento de texto dado, assinale a alternativa INCORRETA.  

A. As expressões “em contraste” e “em vez de” explicitam uma relação contrastiva que introduzem 

argumentos que são refutados como prática pedagógica adequada à perspectiva defendida. 

B. Os adjetivos “estruturadora/estruturante” apresentam sentido aproximado, nesse contexto linguístico, de 

‘norteadora’, ‘essencial’. 

C. O conteúdo apresentado entre parênteses diz respeito a uma orientação pedagógica fundamental para 

viabilizar o letramento defendido no texto, o qual considera aspectos sociais da língua escrita. 

D. As expressões “de reflexão”, “de ensino” e “de aprendizagem” estão subordinadas ao substantivo 

“objeto”, definindo-o. 

E.  Nenhuma das alternativas acima. 

 
Considere o fragmento de texto a seguir para as questões 04 a 05: 

Fragmento do texto “O conceito de letramento e suas implicações para a alfabetização”, de autoria de Angela B. 

Kleiman, publicado em 2007 

[...] 

Um outro aspecto, talvez ainda mais importante, da transformação na concepção do objeto a ser ensinado 

envolve um paulatino processo de desnaturalização (desideologização) da leitura e da escrita, em consequência 

da renovação contínua da prática pedagógica e dos novos papéis assumidos pelo professor, particularmente, o 

de aprendiz potencial de uma nova prática social. Isso introduz o estranhamento/distanciamento necessário 

para perceber a dificuldade da atividade e para evitar solicitações que podem não fazer sentido para o aluno. 

Por exemplo, nos últimos anos, a receita, o bilhete, o rótulo passaram a frequentar o livro didático e a sala de 

aula, sendo frequentemente utilizados para alfabetizar. Entretanto, ensinar a um grupo de crianças a ler ou 

escrever uma receita ou um rótulo sem ter construído um contexto que justifique sua leitura ou escrita, em 

atividades que poderiam perfeitamente ser feitas com outros textos (não precisamos de um rótulo para procurar 

o N de Neston, por exemplo) produz o efeito de uma tarefa desnecessária, sem sentido e, portanto, muito mais 

difícil do que aprender a letra N na cartilha, no contexto de muitas sílabas e palavras com essa letra. Efeito 

semelhante pode ser produzido quando se solicita ler ou escrever uma receita ou uma instrução quando 

poderíamos perfeitamente mostrar como fazer o prato ou como montar um brinquedo. A escritura de textos 

como receitas e instruções pode parecer natural para os grupos altamente letrados, mas não são ações que 

pertencem à ordem natural das coisas: trata-se de convenções não universais para se registrar uma ação. 

[...] 
Disponível em: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.conhecer.org.br%2Fdownload% 

2FALFABETIZACAO%2FAnexo3.doc&wdOrigin=BROWSELINK 

 

04. Considerando o conteúdo do fragmento de texto dado, assinale a alternativa CORRETA.  

A. A autora defende o retorno das cartilhas como instrumento de ensino, pois entende serem estas mais 

adequadas para o ensino da escrita do que a utilização de gêneros que podem não fazer sentido para os 

alunos, como receitas, bilhetes e rótulos. 

B. A autora assevera que o processo de desideologização da leitura e da escrita é o aspecto mais relevante 

no processo de transformação no que tange à concepção do objeto de ensino a ser considerado, uma vez 

que entende a escrita como prática social, a qual não pode estar atravessada por ideologias. 

C. A autora entende que as convenções relacionadas à construção de alguns gêneros, como os rótulos e as 

receitas, não são universais, o que significa dizer que não são acessíveis às crianças em fase de 

alfabetização. 

D. A autora argumenta que é necessário um realinhamento da prática pedagógica em relação às formas 

tradicionais de ensino – as quais não estão fundamentadas na prática social dos sujeitos envolvidos –, o 

que implica, inclusive, a mudança dos papéis assumidos pelo professor e pelo aluno. 

E.  Nenhuma das alternativas acima. 
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05. A partir do que é dado no fragmento de texto, assinale a alternativa INCORRETA. 

A. A expressão que inicia o parágrafo, “Um outro aspecto”, somada ao conteúdo que a segue, permite 

deduzir que, no cotexto anterior ao fragmento dado, a autora apresentou outros aspectos acerca de 

mudanças necessárias em relação às formas tradicionais de se pensar o processo de alfabetização. 

B. A autora argumenta que a prática pedagógica deve estar ambientada conforme as práticas sociais dos 

alunos, o que implica dizer que os gêneros trazidos para a sala de aula precisam fazer sentido para o 

aprendiz, inclusive com ações práticas de letramento. 

C. A autora entende que não se deve solicitar à criança a leitura ou escrita de receita, texto instrutivo, 

bilhete ou rótulo, pois não são gêneros que fazem parte de sua vivência, o que resulta em um ensino sem 

sentido para o aprendiz.  

D. Há elementos/construções com teor mais asseverativo, como o uso predominante de presente do 

indicativo, e outros com teor menos asseverativo, como o advérbio “talvez” e o verbo modal em “pode 

parecer natural”, sendo ambas as estratégias produtivas na construção da argumentação do texto.  

E.  Nenhuma das alternativas acima. 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

06. Sabendo que a raiz quadrada, do produto de um número por 0,40, é igual a 88, é CORRETO afirmar que 

este número é igual a: 

A. 19.360. 

B. 17.744. 

C. 12.025. 

D. 14.040. 

E. 13.960. 

 

07. Sabe-se que o triplo de um número adicionado ao seu dobro é igual ao próprio número acrescido do 

resultado de √121 + √729
3

. Diante disso, qual é esse número? 

A. 07. 

B. 12. 

C. 08. 

D. 05. 

E. 03. 

 

08. No estado de São Paulo, acontecem a cada três anos os Jogos Estaduais da categoria “Ensino 

Fundamental”. Já no estado do Rio de Janeiro, os jogos estaduais da categoria “Ensino Fundamental” 

acontecem a cada cinco anos. Sabendo que, no ano de 2022, coincidentemente acontecem os Jogos Estaduais 

de São Paulo, do Rio de Janeiro e a copa do Mundo de Futebol, que acontece de quatro em quatro anos, qual 

será o próximo ano em que os três eventos acontecerão simultaneamente?  

A. 2.811. 

B. 2.118. 

C. 2.082. 

D. 2.280. 

E. 2.188. 
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09. Para preparar um delicioso doce de abóbora, é necessário utilizar uma mistura de açúcar e abóbora 

madura. Uma cozinheira fez quarenta e três quilos de doce, misturando açúcar e abóbora. Ela pagou um total 

de R$ 121,96 nos ingredientes. No mercado em que ela costuma comprar, os preços do quilo do açúcar e da 

abóbora são, respectivamente, R$ 3,47 e R$ 2,38. Quantos quilos foram comprados de abóbora e de açúcar? 

A. 14 Kg de abóbora e 28 Kg de açúcar. 

B. 25 Kg de abóbora e 18 Kg de açúcar. 

C. 19 Kg de abóbora e 27 Kg de açúcar. 

D. 36 Kg de abóbora e 8 Kg de açúcar. 

E. 29 Kg de abóbora e 15 Kg de açúcar. 

 

10. O grêmio estudantil da minha escola resolveu fazer camisetas para os alunos. O pai de um dos alunos, 

que é dono de uma malharia, nos disse que, se conseguíssemos fazer os cálculos corretamente, ele venderia 

a camiseta a preço de custo, no entanto, precisamos vender no mínimo 1000 camisetas. Sabendo que o custo 

das matérias-primas de uma unidade é de R$ 8,50 e que, além disso, há custos fixos como: aluguel do prédio, 

salários dos funcionários, energia, água e impostos, e que o total destes valores é de R$ 20.000,00 por mês, 

qual é o preço mínimo da camiseta que venderemos na escola de forma que os custos sejam pagos e que não 

ocorra nem lucro nem prejuízo ao fabricante que é pai do nosso amigo? 

A. R$ 18,50. 

B. R$ 23,98. 

C. R$ 19,53. 

D. R$ 38,50. 

E. R$ 28,50. 

 

INFORMÁTICA 

 

 

11. Tendo como base conhecimentos sobre o Microsoft Word, considere as edições realizadas na frase abaixo, 

do escritor Monteiro Lobato. 

 

“Quem escreve um livro cria um castelo, quem o lê mora nele.” 

Monteiro Lobato 

 

Qual das alternativas apresenta o conjunto de comandos que foram utilizados para efetuar tais formatações? 

A. Ctrl+P, Alt+I e Ctrl+N. 

B. Alt+S, Ctrl+I e Ctrl+M. 

C. Alt+S, Ctrl+I e Alt+N. 

D. Ctrl+S, Ctrl+I e Ctrl+N. 

E. Ctrl+S, Alt+I e Ctrl+N. 

 

12. Tendo como base conhecimentos sobre o Microsoft Excel, responda. Qual das funções(fórmulas) abaixo 

foi utilizada para calcular a média aritmética? 
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A. (B2:E2)/4 

B. =MÉDIA(B2:E2) 

C. =B2+C2+D2+E2/4 

D. (B2+C2+D2+E2)/4 

E. MÉDIA(B2:E2) 

 

13. Correlacione a primeira com a segunda coluna, ícones com a descrição dos comandos ao final, assinale 

a alternativa que correspondente. 

 

( 1 )  
(     ) Marcadores. 

( 2 )  
(     ) Espaçamento de linha e parágrafo. 

( 3 )  
(     ) Cor da fonte. 

( 4 )  
(     ) Sobrescrito. 

  

A. ( 4 ) Marcadores, ( 2 ) Espaçamento de linha e parágrafo; ( 1 ) Cor da fonte; ( 3 ) Sobrescrito. 

B. ( 3 ) Marcadores, ( 2 ) Espaçamento de linha e parágrafo; ( 4 ) Cor da fonte; ( 1 ) Sobrescrito. 

C. ( 2 ) Marcadores, ( 4 ) Espaçamento de linha e parágrafo; ( 3 ) Cor da fonte; ( 1 ) Sobrescrito. 

D. ( 3 ) Marcadores, ( 4 ) Espaçamento de linha e parágrafo; ( 2 ) Cor da fonte; ( 1 ) Sobrescrito. 

E. ( 4 ) Marcadores, ( 1 ) Espaçamento de linha e parágrafo; ( 2 ) Cor da fonte; ( 3 ) Sobrescrito. 

 

14. Ao formatar um pen drive, dispositivo portável, por meio da interface gráfica do Windows Explorer do 

Microsoft Windows 10, qual é o sistema de arquivos padrão apresentado para que seja realizada a operação? 

A. EXT4 

B. .html 

C. FAT32 

D. UFS 

E. *.docx 

 

15. Tendo como base conhecimentos sobre o Microsoft Power Point e suas teclas de atalho, assinale a 

alternativa que descreve as funções realizadas pelos comandos Shift+F5 e F5, respectivamente. 

A. Inicia a apresentação a partir de um slide selecionado e selecionar um layout de slide. 

B. Selecionar um layout de slide e inicia a apresentação dos slides. 

C. Inicia a apresentação a partir do primeiro slide e inicia a apresentação a partir de um slide selecionado. 

D. Selecionar um tema e inicia a apresentação a partir de um slide selecionado. 

E. Inicia a apresentação a partir de um slide selecionado e inicia a partir do primeiro slide. 
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CONHECIMENTOS GERAIS, LEGISLAÇÃO 
 

16. A Lei 777/97 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Municipais de Guaratuba, em seu Art. 34 estabelece: O regime de tempo integral poderá 

ser aplicado, no interesse da Administração e ressalvado o direito de opção, na forma que a lei dispuser:  

 

I - aos que exerçam atividades técnicas e/ou científicas. 

II - a ocupante de cargo ou função que envolva responsabilidade de direção, chefia ou assessoramento. 

III - a ocupantes de cargo em comissão. 

IV - ao conjunto de servidores de determinadas unidades administrativas, quando a natureza do trabalho o 

exigir. 

V - aos dirigentes sindicais. 

 

São verdadeiros os itens: 

A. I, II, III e V, apenas. 

B. II, III, IV e V, apenas. 

C. I, II, III e IV, apenas. 

D. II, III e V, apenas. 

E. Todos os itens são verdadeiros. 

 

17. Dentre os países listados a seguir, qual é considerado o maior exportador de riquezas naturais? 

A. Argentina. 

B. Brasil. 

C. China. 

D. Índia. 

E. Estados Unidos da América. 

 

18. Qual é o maior porto do estado de Santa Catarina em movimentação de contêineres? 

A. Porto de Itajaí. 

B. Porto de Tatames em São José. 

C. Porto de Itapoá. 

D. Porto de Navegantes. 

E. Porto de Imbituba. 

 

19. A Lei 777/97 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Municipais de Guaratuba, em seu Art. 43, estabelece:  

A. Será de seis meses de efetivo exercício na classe o interstício para promoção. 

B. Será de um ano de efetivo exercício na classe o interstício para promoção. 

C. Será de dezoito meses de efetivo exercício na classe o interstício para promoção. 

D. Será de dois anos de efetivo exercício na classe o interstício para promoção. 

E. Será de trinta e seis meses de efetivo exercício na classe o interstício para promoção. 
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20. A chamada Malacoculturase refere-se à criação de:  

A. Ostras. 

B. Camarões e lagostas. 

C. Vieiras. 

D. Moluscos (caramujos, chocos, lulas e polvos). 

E. Mexilhões. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO PÚBLICO 

 
 

21. Refletir sobre o desenvolvimento do Serviço social no Brasil, segundo os estudos de Yazbek, Martinelli 

e Raichelis, é compreender que os fundamentos das profissões é a realidade social. Nessa direção de análise, 

seus estudos traçam a trajetória histórica do Serviço Social brasileiro. 

Considerando os estudos, das autoras citadas, sobre a história do Serviço Social no Brasil, assinale V para a 

afirmativa verdadeira e F para a falsa: 

(  ) A emergência da profissão Serviço Social, na sociedade industrial, está associada à progressiva intervenção 

do estado nos processos reguladores da vida social; 

(    ) As origens do Serviço Social no Brasil devem ser localizadas na emergente sociedade urbano-industrial 

dos anos 1960, em uma conjuntura peculiar do desenvolvimento capitalista; 

(   ) As origens do Serviço Social no Brasil, são marcadas por conflitos de classe, pelo crescimento numérico 

e qualitativo da classe operária urbana e pelas lutas sociais que esta desencadeia contra a exploração do 

trabalho e pela defesa dos direitos sociais e de cidadania; 

(   )  À profissionalização do Serviço Social decorrem da sua institucionalização e legitimação como um dos 

recursos de mobilização da classe trabalhadora; 

(   ) Em seus primórdios, a visão do Serviço Social, é a de adaptação do indivíduo ao meio e do meio ao 

indivíduo, numa perspectiva de restauração e normatização da vida social. Em uma abordagem da questão 

social como problema moral e responsabilidade individual dos sujeitos. 

Diante do exposto, assinale a alternativa correta de cima para baixo:  

A. (F), (F), (V), (V) e (F) 

B. (V), (F), (V), (F) e (V) 

C. (V), (V), (F), (V) e (V) 

D. (V), (V), (V), (V) e (V) 

E. (F), (F), (V), (V) e (F) 
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22. A história do Serviço Social no Brasil, segundo Yazbek, Martinelli e Raichelis, demarca intensas 

mudanças nos níveis teórico, metodológico e técnico-operativo, abalizadas pelo Movimento de 

Reconceituação que impõe aos assistentes sociais a necessidade de construir um novo projeto profissional. 

Apresentam, de acordo com José Paulo Netto que no bojo desse Movimento emergiram as vertentes 

modernizadora, a vertente fenomenológica e a vertente marxista.  

Considerando o que está disposto nos estudos das autoras citadas identifique as alternativas: 

1 – para identificar o que estabelece como vertentes modernizadora,  

2 – para identificar o que estabelece como vertente fenomenológica, e 

3 - para identificar o que estabelece como vertente marxista. 

(   ) Emerge como uma metodologia dialógica, dirige-se ao vivido humano, aos sujeitos em suas vivencias, 

colocando para o Serviço Social a tarefa de auxiliar na abertura desse sujeito existente, singular, em relação 

aos outros, ao mundo de pessoas. Tendencia que vai priorizar as concepções de pessoa, diálogo e 

transformação dos sujeitos. 

(   ) Remete a profissão à consciência de sua inserção na sociedade de classes, posicionado do ponto de vista 

sociopolítico a profissão questiona sua prática institucional e seus objetivos de adaptação social. 

(   ) Caracterizada pela incorporação de abordagens funcionalistas, estruturalistas e positivistas, voltadas para 

medição do desenvolvimento social e do enfrentamento da marginalidade e da pobreza na perspectiva de 

integração à sociedade. 

Diante do exposto, assinale a alternativa correta de cima para baixo: 

A. (1); (2) e (3)  

B. (1); (3) e (2)  

C. (3); (2) e (1) 

D. (2); (1) e (3) 

E. (2); (3) e (1) 

 

 

23. A Resolução do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) nº 273, de 13 março de 1993 “Institui o 

Código de Ética Profissional do/a Assistente Social e dá outras providências”. Para a aprovação desse código 

foram consideradas várias questões. 

Mediante as considerações apresentadas no Código de Ética do(a) Assistente Social de 1993, assinale a 

alternativa incorreta: 

A. Considerando a avaliação da categoria e das entidades do Serviço Social de que o Código homologado 

em 1986 apresenta insuficiências; 

B. Considerando as exigências de normatização específicas de um Código de Ética Profissional e sua real 

operacionalização; 

C. Considerando a posição amplamente assumida pela categoria de que o Código de 1986 não expressa 

conquistas políticas, deve ser revisado; 

D. Considerando a posição amplamente assumida pela categoria de que as conquistas políticas expressas 

no Código de 1986 devem ser preservadas; 

E. Considerando a necessidade de criação de novos valores éticos, fundamentados na definição mais 

abrangente, de compromisso com os usuários, com base na liberdade, democracia, cidadania, justiça e 

igualdade social; 
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24. O Código de Ética do(a) Assistente Social de 1993, no Título II Dos Direitos e Das Responsabilidades 

Gerais Do(a) Assistente Social, em seus artigos 2º e 4º , dispõe sobre os Direitos e o que é Vedado. 

Considerando o que está disposto nos artigos citados acima identifique as alternativas: 

1 – para identificar o que estabelece no artigo 2º que constituem direitos do(a) assistente social, e 

2 – para identificar o que estabelece no artigo 4º que é vedado ao(à) assistente social. 

(   ) assumir responsabilidade por atividade para as quais não esteja capacitado(a) pessoal e tecnicamente; 

(   ) participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na formulação e implementação de 

programas sociais; 

(   ) adulterar resultados e fazer declarações falaciosas sobre situações ou estudos de que tome conhecimento; 

(   ) desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional; 

(   ) ampla autonomia no exercício da Profissão, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais 

incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções; 

Diante do exposto, assinale a alternativa correta: 

A. (2), (2), (1), (1) e (2) 

B. (2), (1), (1), (2) e (1) 

C. (1), (2), (2), (1) e (1) 

D. (2), (1), (2), (1) e (1) 

E. (2), (2), (1), (1) e (1) 

 

 

25. A Lei n º 8.662, de 7 de junho de 1993, Lei de Regulamentação da Profissão, “Dispõe sobre a profissão 

de Assistente Social e dá outras providências”, em seu artigo 5º Constituem as atribuições privativas do 

Assistente Social: 

I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na 

área de Serviço Social; 

II - realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos 

da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades; 

III - assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras 

entidades, em matéria de Serviço Social; 

IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço 

Social; 

V - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para 

subsidiar ações profissionais. 

Diante do exposto, assinale a alternativa correta:  

A. Somente as alternativas I e V estão corretas 

B. Somente as alternativas I, III e IV estão corretas 

C. Somente as alternativas II, III e V estão corretas 

D. Somente a alternativa V está correta 

E. Todas as alternativas estão corretas                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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26. A Resolução do CFESS, nº 493, de 21 de agosto de 2006, “Dispõe sobre as condições éticas e técnicas do 

exercício profissional da(o) assistente social”. Mediante as considerações expostas na Resolução Resolve: 

I - É condição essencial, portanto obrigatória, para a realização e execução de qualquer atendimento ao 

usuário do Serviço Social a existência de espaço físico, nas condições que esta Resolução estabelecer; 

II - O atendimento efetuado pelo assistente social deve ser feito com portas fechadas, de forma a garantir o 

sigilo; 

III - O material técnico utilizado e produzido no atendimento é de caráter reservado, sendo seu uso e acesso 

restrito aos assistentes sociais; 

IV - O assistente social deve informar por escrito à entidade, instituição ou órgão que trabalha ou presta 

serviços, sob qualquer modalidade, acerca das inadequações constatadas por este, quanto as condições éticas, 

físicas e técnicas do exercício profissional, sugerindo alternativas para melhoria dos serviços prestados. 

Diante do exposto, assinale a alternativa correta:  

A. Somente as alternativas II e III estão corretas. 

B. Somente as alternativas  III e IV estão corretas. 

C. Somente a alternativas I  está correta. 

D. Somente a alternativa II  está correta. 

E. Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

27. A Resolução do CFESS, nº 493, de 21 de agosto de 2006, “Dispõe sobre as condições éticas e técnicas do 

exercício profissional da(o) assistente social”, apresenta no artigo 2º que: “O local de atendimento destinado 

ao assistente social deve ser dotado de espaço suficiente, para abordagens individuais ou coletivas, conforme 

as características dos serviços prestados, e deve possuir e garantir as seguintes características físicas”: 

Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta: 

A. iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, conforme a organização institucional; 

B. recursos que garantam a privacidade do usuário naquilo que for revelado durante o processo de 

intervenção profissional;  

C. ventilação adequada a atendimentos breves ou demorados e com portas fechadas; 

D. espaço adequado para colocação de arquivos para a adequada guarda de material técnico de caráter 

reservado; 

E. Espaço de aproximadamente 10 metro quadrados para se ter um desempenho de qualidade no trabalho. 

 

 

28. Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, 

o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes, constitui-se em: 

Diante do exposto, assinale a alternativa correta: 

A. Deveres da(o) assistente social 

B. Direitos da(o) assistente social 

C. Escolha individual de cada profissional 

D. Opção de acordo com o modo de vida do profissional 

E. Liberdade de escolha profissional 
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29. Considerando os estudos do professor Evaldo Vieira no livro Os Direitos e a Política Social, analise as 

alternativas: 

Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta: 

A. A política econômica e a política social relacionam-se intimamente com a evolução do capitalismo; 

B. Qualquer exame da política econômica e da política social deve fundamentar-se no desenvolvimento 

congruente da história; 

C. A política econômica e a política social vinculam-se à acumulação do capital; 

D. A garantia dos direitos e das liberdade fundamentais é o ponto central de qualquer Estado de direito; 

E. Sociedade democrática é aquela na qual ocorre real participação de todos os indivíduos nos mecanismos 

de controle das decisões, havendo real participação nos rendimentos da produção. 

 

 

30. De acordo com os estudos de Behring e Boschetti, o período que vai de meados do século XIX até a 

terceira década do século XX, é predominantemente marcado pelo pensamento liberal e de seu principal 

sustentáculo: o princípio do trabalho como mercadoria e sua regulação pelo livre mercado. Em meio a esse 

sustentáculo o liberalismo apresenta uma negação da política social na defesa da redução da intervenção 

estatal com alguns elementos essenciais. 

Considerando os estudos, das autoras citadas, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa: 

(   ) Predomínio do individualismo; 

(   ) O bem-estar individual maximiza o bem-estar coletivo; 

(   ) Predomínio da liberdade e competividade; 

(   ) Naturalização da miséria; 

(   ) Manutenção de um Estado mínimo. 

Diante do exposto, assinale a alternativa correta de cima para baixo: 

A. (V), (V), (V), (V) e (V) 

B. (V), (F), (F), (V) e (V) 

C. (F), (V), (F), (F) e (V) 

D. (F), (F), (V), (V) e (V) 

E. (V), (F), (V), (V) e (V) 

 

 

31.  Para o liberalismo as políticas sociais ________________________________________. O Estado não 

deve garantir políticas sociais, pois os auxílios sociais contribuem para reproduzir a miséria, desestimulam o 

interesse pelo trabalho e geram acomodação, o que poderia ser um risco para a sociedade de mercado. 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2006). 

Diante do exposto, preencha a lacuna e assinale a alternativa correta: 

A. são funcionais ao capital. 

B. não podem ser avaliadas à margem dos processos econômicos e políticos. 

C. ultrapassam a imediaticidade fragmentada dos fenômenos sociais. 

D. estimulam o ócio e o desperdício. 

E. são constituídas de um processo permanentemente contraditório. 
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32.  De acordo com o que estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Capítulo II, 

Dos Direitos Sociais, artigo 7º “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social”:  

Considerando o disposto no artigo acima citado, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa: 

(    ) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 

(    ) décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;  

(    ) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;  

(    ) adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas de 10 % do salário;  

(   ) aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de cento e vinte dias, nos termos da lei; 

(   ) proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, 

idade, cor ou estado civil;  

Diante do exposto assinale a alternativa correta de cima para baixo: 

 

A. (V), (V), (F), (F), (V) e (V) 

B. (V), (V), (F), (F), (V) e (V) 

C. (F), (F), (V), (F), (V) e (F) 

D. (V), (V), (V), (F), (F) e (V) 

E. (V), (V), (V), (V), (V) e (V) 

 

 

33. De acordo com o que estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Capítulo II, 

Da Seguridade Social, artigo 194 dispõe que “A seguridade social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 

à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar 

a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 

Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta: 

A. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; 

B. universalidade da cobertura e do atendimento; 

C. diversidade na forma de participação no custeio; 

D.  caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 

participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiado 

E.  seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 

 

 

34. Considerando a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assinale a alternativa correta: 

A. Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências. 

B. Institui o Código de Ética Profissional do/a Assistente Social e dá outras providências. 

C. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

D. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

E. Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
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35. Acerca do trabalho profissional na Política Nacional de Assistência Social, de acordo com a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais artigo 1º, a Assistência Social no âmbito da proteção social básica, 

desenvolvida nas atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), se define e detalha nos 

seguintes serviços: 

I - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF);  

II - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;  

III - Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa 

IV - Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas; 

V - Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência. 

Diante do exposto, assinale a alternativa correta: 

A. Somente as alternativas II e V estão corretas 

B. Somente as alternativas I, II e IV estão corretas 

C. Somente as alternativas II, III e V estão corretas 

D. Somente as alternativas III e V estão corretas 

E. Todas as alternativas estão corretas                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

36. Logo após a aprovação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assistiu-se a um 

processo de organização da sociedade e do Estado para se adequar a novos moldes requeridos pela ideologia 

neoliberal. De maneira geral, as medidas implementadas, tiveram efeitos destrutivo para as condições de vida 

da classe trabalhadora que perdura na atualidade. (BEHRING; BOSCHETTI). 

Considerando as discussões das autoras citadas, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa: 

(  ) aumento do desemprego de longa duração devido a desaceleração na criação de novos espaços de trabalho; 

(   ) redução dos salários devido ao aumento da oferta de mão-de-obra; 

(   ) estagnação ou redução de gastos com políticas sociais; 

(   ) provocou o aumento das taxas de lucro líquido empresarial; 

( ) precarização das relações de trabalho com a ampliação de ofertas de empregos intermitentes, temporários, 

instáveis  e não associados a direitos. 

Diante do exposto assinale a alternativa correta de cima para baixo: 

A.  (V), (F), (V), (F) e (V) 

B.  (V), (F), (F), (V) e (V) 

C. (V), (V), (F), (V) e (F) 

D. (V), (F), (V), (F) e (V) 

E. (V), (V), (V), (V) e (V) 
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37. De acordo com os Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde, ao compreender 

o Sistema Único de Saúde (SUS) como uma estratégia, o Projeto de Reforma Sanitária tem como base o 

Estado democrático de direito, responsável pelas políticas sociais e, consequentemente, pela saúde. 

Destacam-se como fundamentos dessa proposta as seguintes características: 

I - a democratização do acesso;  

II - a universalização das ações;  

III - a melhoria da qualidade dos serviços, com a adoção de um novo modelo assistencial pautado na ação 

individual dos(as) profissionais da área;  

IV - a democratização das informações e transparência no uso de recursos e ações do governo; 

V - a centralização do trabalho com controle social democrático; 

VI - a interdisciplinaridade nas ações. 

Diante do exposto, assinale a alternativa correta: 

A. Somente as alternativas II e III e VI estão corretas 

B. Somente as alternativas I, II, III e V estão corretas 

C. Somente as alternativas II, III, IV e V estão corretas 

D. Somente as alternativas I, II, IV e VI estão corretas 

E. Todas as alternativas estão corretas                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

38. Para pensar a intersetorialidade na política de saúde é requisitado da(o) assistente social a apreensão do 

contexto social em que está inserido, a fundamentação das dimensões teórico-metodológico, ético-político e 

técnico-operativo da profissão, o conhecimento a respeito da área da saúde e as legislações que a normatiza, 

bem como uma concepção bem definida de intersetorialidade. 

Diante do exposto, e dos estudos sobre intersetorialidade, assinale a alternativa incorreta: 

A. a intersetorialidade deverá contemplar a dinâmica da sociedade considerando sua dialética e sua história, 

não pode estar restrita a procedimentos administrativos; 

B. a intersetorialidade se insere enquanto uma possibilidade de superar práticas fragmentadas ou que estão 

sobrepostas na relação com os usuários de serviços estatais, como também em serviços ofertados por 

organizações privadas com a iniciativa da sociedade civil ou de fundações; 

C. as articulações intersetoriais dependem do compromisso profissional, do conhecimento e da capacidade 

de articulação das equipes; 

D. a intersetorialidade enquanto estratégia de articulação independe de saberes, experiências, poderes, 

sistemas de serviços e rede socioassistenciais de gestão; 

E. para a efetivação de premissas relativas à ação intersetorial, deve-se contar com mecanismos 

operacionais que favoreçam a implementação conectada das várias intervenções realizadas pelas 

diferentes políticas setoriais. 
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39. De acordo com a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), esta lei “é fruto de uma construção coletiva, que envolveu parlamentares, governo, movimentos 

sociais, pesquisadores, instituições de defesa dos direitos da criança e do adolescente, organismos 

internacionais, instituições e lideranças religiosas, entre outros atores. Completada as três décadas de 

vigência, o Brasil continua mobilizado para que o ECA se mantenha como uma legislação avançada e 

atualizada”. Nos últimos anos, foram realizados diversos aprimoramentos, para o fortalecimento e 

materialização dessa lei.  

Considerando o que está disposto no ECA e a aprovação de novas legislações identifique as alternativas: 

1 – para identificar o que estabelece a Lei da Primeira Infância (Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016);  

2 – para identificar o que estabelece a Lei Menino Bernardo (lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014) ; 

3 - para identificar o que estabelece a Lei que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

Sinase (Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012); 

4 - para identificar o que estabelece a Lei que instituiu a Escuta Especializada (Lei nº 13.431, de 4 de abril de 

2017). 

(   ) regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato 

infracional. 

(   ) estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência 

e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

(     ) estabelece o direito da criança e do adolescente de serem educados sem o uso de castigos físicos. 

(   ) implica o dever do Estado de estabelecer políticas, planos, programas e serviços para a primeira infância 

que atendam às especificidades dessa faixa etária, visando a garantir seu desenvolvimento integral. 

Diante do exposto, assinale a alternativa correta: 

A. (3), (4), (2) e (1) 

B.  (1), (3), (2) e (4) 

C. (2), (4), (1) e (3) 

D. (1), (2), (3) e (4) 

E. (4), (3), (1) e (2) 
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40. A Lei no 13.146/2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência). Em seu artigo 1º fundamenta que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

“é 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”. O artigo 3º estabelece 

que “Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: a acessibilidade, o desenho universal, a tecnologia 

assistiva ou ajuda técnica e o que se compreende por barreiras. 

Considerando o que está disposto na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência identifique as 

alternativas: 

1 – para identificar o que define por acessibilidade; 

2 - para identificar o que define por desenho universal; 

3 - para identificar o que define por tecnologia assistiva ou ajuda técnica; 

4 - para identificar o que define por barreiras; 

(   ) 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; 

(   ) 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;  

(   ) 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;  

(   ) 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. 

Diante do exposto, assinale a alternativa correta: 

A. (4), (3), (2) e (1) 

B. (1), (2), (3) e (4)  

C. (2), (1), (4) e (3) 

D. (2), (4), (1) e (3) 

E. (3), (4), (1) e (2) 
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