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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 005/2019 

 
Caderno de prova para o cargo de ASSISTENTE SOCIAL 

A prova tem 25 questões. Assinale UMA resposta para cada questão. 
 
 
Português: 
 
1 - Aponte a opção em que as duas palavras são acentuadas devido à mesma regra da nova 
ortografia: 
 
a) Fiéis; Sóis. 
b) Herói; Úteis. 
c) Caracóis; Hifens. 
d) Anéis; Saguões. 
 
2 - "A morfologia é o estudo da estrutura e da formação das palavras. A Análise 
morfológica analisa a .............................................. dos elementos que formam um enunciado 
linguístico individualmente, sem que haja ligação entre eles" (Fonte: Toda Matéria, 2017). 
Assinale a alternativa que completa a frase acima, CORRETAMENTE:  
 
a) Conjunção. 
b) Classe gramatical. 
c) Preposição. 
d) Invariável. 
 
3 - Observe as frases abaixo: 
 
I - Joana foi o motivo da briga. 
II- O bom é que ela sempre foi bem comportada. 
 
Os termos em negrito exercem a função sintática de: 
 
a) Adjunto adverbial. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Predicativo do objeto. 
d) Aposto. 
 
4 - As palavras nas duplas a seguir: 
 
I - Sessão (período de tempo) e seção (departamento). 
II - Verão (verbo) e verão (substantivo). 
III - Gosto (substantivo) e gosto (verbo). 
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São respectivamente: 
 
a) Homônimos perfeitos; homônimas homógrafas; homônimas homófonas. 
b) Homônimas homógrafas; homônimas homófonas; homônimos perfeitos. 
c) Homônimos perfeitos; homônimas homófonas; homônimas homógrafas. 
d) Homônimas homófonas; homônimos perfeitos; homônimas homógrafas. 
 
5 - Já__________ anos, ____________naquele local um bosque. Hoje, só 
_______________prédios. Complete a frase acima com a concordância verbal CORRETA: 
 
a) faz; havia; existem. 
b) faz; haviam; existe. 
c) fazem; havia; existe. 
d) fazem; haviam; existem 
 
Matemática: 
 
6 - O objetivo de uma função inversa é: 
 
a) Desenvolver estratégias de cálculo de porcentagem. 
b) Processo destinado a resolver problemas que envolvam diretamente ou inversamente 
proporcionais. 
c) Criar funções a partir de outras funções. 
d) Desenvolver cálculos de juros. 
 
7 - Joaquim tinha R$ 24.350,00 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta reais) em sua conta 
no banco. Ele gastou 27% (vinte e sete por cento) desse valor, comprando uma televisão 
moderna para a sua casa. Qual o valor em R$ (reais) que Joaquim pagou na televisão? 
 
a) R$ 2.953,80. 
b) R$ 6.574,50. 
c) R$ 3.325,50. 
d) R$ 6.625,80. 
 
8 - Uma empresa responsável pela limpeza de caixas de água, utiliza 50 litros de água sanitária 
para uma caixa de água com capacidade de 6.000 litros. Determine quantos litros de água 
sanitária são necessários para limpar uma caixa com capacidade de 15.000 litros. 
 
a) 75 litros. 
b) 115 litros. 
c) 135 litros. 
d) 125 litros. 
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9 - Quantas moedas oficiais o Brasil já teve: 
 
a) 9 moedas oficiais. 
b) 13 moedas oficiais. 
c) 10 moedas oficiais. 
d) 8 moedas oficiais. 
 
10 - O salário bruto atual de um empregado da empresa Y é de R$ 3.400,00. Esta empresa 
reajusta trimestralmente os salários de todos os seus empregados em 4%, após 2 trimestres 
esse empregado passará a ganhar um salário bruto de: 
 
a) R$ 3.228,98. 
b) R$ 4.163,00. 
c) R$ 3.577,33. 
d) R$ 3.677,44. 
  
Conhecimentos Gerais: 

 
11 - Qual destas doenças que estavam erradicadas retornaram em 2018?  
 
a) Dengue. 
b) Meningite. 
c) Sarampo. 
d) Tuberculose. 
 
12 - Nos últimos anos tivemos o rompimento de barragens que mudou para sempre a vida da 
população, com grandes danos ambientais e centenas de vítimas, qual o nome das barragens 
que ocorreram esta tragédia? 
 
a) Mariana e Brumadinho. 
b) Furnas e Mariana. 
c) Furnas e Forquilhas I. 
d) Barragem Capitão do Mato e Mariana. 
 
13 - Assinale a alternativa CORRETA dos municípios que não fazem divisa com o município de 
Benedito Novo: 
 
a) Rio dos Cedros.  
b) José Boiteux. 
c) Indaial. 
d) Ibirama. 
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14 - Colonização de imigrantes de Benedito Novo: 
 
a) Alemães, Italianos e Portugueses. 
b) Italianos e Alemães. 
c) Poloneses e Alemães. 
d) Italianos, Alemães e Poloneses. 
 
15 - A obesidade vem crescendo de forma acelerada no Brasil. Segundo um estudo da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) está se aproximando 
das taxas dos países ricos. Quanto a obesidade assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) No brasil o crescimento da obesidade está mais acelerado que a média, dos países da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
b) Pessoas de baixa renda tem maior probabilidade de consumir uma alimentação menos 
saudável com quantidade insuficiente de frutas e legumes e se tornarem obesas. 
c) No brasil atualmente mais de um quinto da população brasileira é obesa. 
d) O Índice de Massa corporal (IMC) é uma equação que leva em conta o peso e altura da 
pessoa, um IMC acima de 30 não aponta obesidade. 
 
Conhecimentos Específicos: 
 
16 - A assistência social carrega um histórico ligado a filantropia, o que 
contribui para sua difícil efetivação enquanto política pública. Com o SUAS e com a Lei nº 
12.101/2009 buscou-se romper com as formas de acesso ao fundo público praticadas por 
entidades de assistência social, as quais nem sempre apresentaram transparência. O que 
contribui para esse rompimento? 
 
a) A melhor definição do papel dos Conselhos e novas regras para o cadastro das entidades não 
governamentais. 
b) A definição de novas regras para o fornecimento do certificado de filantropia e a 
regulamentação da LOAS. 
c) A definição do que são entidades de assistência social e a extinção do certificado de 
filantropia. 
d) A melhor definição das regras para o atendimento na proteção social no âmbito do SUAS. 
 
17 - De acordo com a Lei Federal nº 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, 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. 
Constitui-se um dos principais objetivos da Assistência Social: 
 
a) A proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência 
de riscos. 
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b) A garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal a toda pessoa com deficiência e 
idoso. 
c) Aprovar critérios de transferência de recursos para os Estados, Municípios e Distrito Federal, 
considerando indicadores que informem sua regionalização mais equitativa, tais como 
população, renda per capita, mortalidade infantil e concentração de renda. 
d) A defesa de direitos da população pobre, que visa a garantir o pleno acesso ao conjunto das 
provisões socioassistenciais. 
 
18 - A Lei nº. 8.842 de 04 de janeiro de 1994 dispõe sobre a Política Nacional do Idoso. Qual o 
objetivo primordial dessa Lei? 
 
a) Priorizar o atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados prestadores de serviços, 
quando desabrigados e sem família. 
b) Estabelecer mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo 
sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento. 
c) Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, 
integração e participação efetiva na sociedade. 
d) Priorizar o atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento do 
atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua 
própria sobrevivência. 
 
19 - De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB 
SUAS/2012) são objetivos do SUAS: 
 
I - Afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos como funções da política de 
assistência social. 
II - Descentralização político-administrativa e comando único das ações em cada esfera de 
governo. 
III - Reconhecer as especificidades, iniquidades e desigualdades regionais e municipais no 
planejamento e execução das ações. 
IV - Definir os níveis de gestão de acordo com estágios de organização da gestão e ofertas de 
serviços pactuados nacionalmente. 
 
Assinale quais afirmativas estão CORRETAS: 
a) Somente I, II e III. 
b) Somente I, III e IV. 
c) Somente II e IV. 
d) Somente III e IV. 
 
20 - A intervenção do Estado sobre a família se realiza por meio das políticas sociais, 
econômicas, da legislação e da cultura normatizadora das relações familiares. Por vezes essa 
intervenção é entendida como uma invasão da vida familiar; outras vezes como emancipação 
desse grupo dos centros de poder tradicionais como a igreja, por exemplo. Há ainda a afirmação 
de que o Estado acaba por sobrecarregar a família diante da incorporação de novas funções e 
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deveres. Esse é um debate contemporâneo e presente em função do estabelecimento de 
estratégias de intervenção no campo de atuação junto a família, particularmente na assistência 
social, frente a um dos eixos estruturantes dessa política que é o: 
a) Do protagonismo e da autonomia dos indivíduos e famílias. 
b) Da gestão compartilhada público/privado. 
c) Da primazia da responsabilidade estatal. 
d) Da matricialidade sociofamiliar. 
 
21 - Conjunto de órgãos, entidades, autoridades, programas e serviços de atendimento a 
crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, que devem atuar de forma articulada e 
integrada, na busca de sua proteção integral, nos moldes previstos pelo ECA e pela Constituição 
Federal. Seu intuito é a efetiva implementação da Doutrina da Proteção Integral. Tal conceito 
e caracterização diz respeito ao: 
 
a) Estatuto da Criança e do Adolescente. 
b) Plano Nacional de Assistência Social. 
c) Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. 
d) Sistema de Garantia de Direitos. 
 
22 - Com base no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, analise os conceitos e 
após relacione-os aos seus termos: 
 
1. Família. 
2. Empoderamento da família. 
3. Família em situação de vulnerabilidade ou risco social. 
4. Família extensa. 
5. Família acolhedora. 
 
( ) Potencialização da capacidade e dos recursos da família para o enfrentamento de desafios 
inerentes às diferentes etapas do ciclo de desenvolvimento familiar, bem como para a 
superação de condições adversas, tais como situações de vulnerabilidades e violação de 
direitos. 
( ) Pode ser pensada como um grupo de pessoas que são unidas por laços de consanguinidade, 
de aliança e de afinidade. Esses laços são constituídos de representações, práticas e relações 
de obrigações mútuas. 
( ) Família que participa de programas que recebe crianças e adolescentes sob sua guarda, de 
forma temporária até a reintegração da criança com a sua própria família ou seu 
encaminhamento para família substituta. 
( ) É uma família que se estende para além da unidade pais/filhos e/ou da unidade do casal, 
estando ou não dentro do mesmo domicílio. 
( ) Grupo familiar que enfrenta condições sociais, culturais ou relacionais adversas ao 
cumprimento de suas responsabilidades e/ou cujos direitos encontram-se ameaçados ou 
violados. 
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a) 3 – 5 – 4 – 1 – 3. 
b) 2 – 1 – 5 – 4 – 3. 
c) 2 – 1 – 3 – 4 – 5. 
d) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
 
23 - A Lei Maria da Penha define como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer 
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial. Na referida lei, o art. 22 estabelece que, constatada 
a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, 
ao agressor, em conjunto ou separadamente, medidas protetivas de urgência. Analise as 
medidas a seguir e identifique aquela(s) que, no caso exposto, pode(m) ser aplicada(s): 
 
I - Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.  
II - Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida.  
III - Proibição de determinadas condutas, entre as quais: aproximação à ofendida, a seus 
familiares e a testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; 
contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 
frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida.  
IV - Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de 
atendimento multidisciplinar ou serviço similar.  
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
  
a) Apenas a medida II e IV podem ser aplicadas.  
b) Apenas as medidas II, III e IV podem ser aplicadas.  
c) As medidas I, II, III e IV podem ser aplicadas.  
d) Apenas as medidas I, II e III podem ser aplicadas. 
 
24 - O Estatuto da Criança e do Adolescente trata do Direito à Profissionalização e à Proteção 
ao Trabalho, proibindo qualquer tipo de trabalho aos menores de: 
 
a) 14 anos. 
b) 15 anos. 
c) 16 anos. 
d) 18 anos. 
 
25 - Um idoso de 65 anos foi encaminhado ao CRAS por apresentar situação de vulnerabilidade 
social e estar com os vínculos familiares fragilizados. Diante das demandas apresentadas, o 
plano de trabalho do assistente social priorizará:  
 
a) Realizar um estudo socioeconômico e incluir o idoso em ações 
socioeducativas/socioassistenciais.  
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b) Avaliar se o idoso tem direito a algum benefício. 
c) Responsabilizar a família pelo sustento do idoso e notificar o abandono à Defensoria Pública.  
d) Trabalhar o planejamento orçamentário familiar e restabelecer os vínculos familiares. 
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