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Caderno
de Prova
Assistente Social
Dia: 2 de março de 2008 • Horário: das 14 às 17 h
Duração: 3 (três) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova:
 se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 30
(trinta), está correta;
 se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.
http://concursopmbc.fepese.ufsc.br
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Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(5 questões)

Texto
Quando o dia despontou, fui acordado por um som ensurdecedor que vinha do convés acima de mim. Entreabri os
olhos e deparei com uma quantidade enorme de cascalho e areia sendo despejados por um guindaste no fundo
do porão onde eu estava. O pó que se levantava na luz brilhante dos raios de sol quase me sufocou. Cobri a cabeça
com a camisa e rastejei velozmente para um canto mais seguro. Através das casas dos botões da minha camisa pude
ver, cada vez mais alarmado, a velocidade com que o cascalho estava se amontoando no centro do porão e preenchendo todo o espaço. Em pouco tempo, o porão estaria cheio até a borda; eu ficaria exposto aos marinheiros e eles
me pegariam. Ou então, ficaria sepultado para sempre debaixo dos calhaus pontiagudos.
CHEN, Da. A Montanha e o Rio. Trad. Paulo Andrade Lemos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p.126.

1. Observe a frase, retirada do texto:
Entreabri os olhos e deparei com uma quantidade
enorme de cascalho e areia.

2. Complete as opções abaixo com a classificação
correta, de acordo com os termos fornecidos:
Classificação
1.
2.
3.
4.

Coloque dentro dos parênteses (coluna 2) o número
que corresponda à classificação correta dos conjuntos
destacados, de acordo com a coluna 1 (não é permitido repetir qualquer número).
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.

hiato
ditongo decrescente
ditongo crescente
grupo consonantal
dígrafo

Coluna 2
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1–4–3–2–5
4–5–3–1–2
4–5–3–2–1
5–4–3–2–1
5–4–2–3–1

Opções
) As palavras cauteloso e prudente são…
) Infligir e infringir são exemplos de palavras…
) Os verbos resistir e ceder são exemplos de
palavras…
( ) Em “A casa de Maria” e “A casa do botão ”
temos um exemplo de palavras…

(
(
(

abri
olhos
quantidade
deparei
entreabri

Assinale agora a resposta que apresenta a seqüência
correta, de cima para baixo.

parônimas
antônimas
sinônimas
homônimas

Assinale agora a alternativa que apresenta a seqüência
correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1–3–4–2
3–1–2–4
4–1–2–3
3–2–1–4
1–3–2–4
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3. Considere o primeiro período do texto:
“Quando o dia despontou, fui acordado por um som
ensurdecedor que vinha do convés acima de mim.”
Escreva ( V ) para verdadeiro e ( F ) para falso:

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no
período:
“O pó que se levantava na luz brilhante dos raios de sol
quase me sufocou”.
I. A oração principal do período é “O pó quase
me sufocou”.
II. Em “se levantava”, se é um pronome reflexivo
que exerce a função de objeto direto.
III. O pó é o sujeito simples da oração cujo predicado verbal é quase me sufocou.
IV. Me é objeto indireto de “sufocar”.
V. Na luz brilhante dos raios de sol é adjunto
adverbial de lugar.
VI. De sol é complemento nominal de raios.

( ) Trata-se de um período composto.
( ) O sujeito da oração “fui acordado por um som
ensurdecedor” é “um som ensurdecedor”.
( ) A oração “Quando o dia despontou”é uma
oração subordinada, adverbial, temporal.
( ) O verbo despontar é transitivo direto.
( ) A última oração do período – “que vinha do
convés acima de mim”- é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva.
Assinale agora a alternativa que apresenta a seqüência
correta, de cima para baixo.

Assinale a alternativa que contém todas (e somente)
as afirmativas corretas.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

F–F–F–V–V
V–V–V–F–V
V–F–V–V–F
V–F–V–F–V
V–F–V–F–F

4. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos
são formados pelo mesmo prefixo, com o mesmo
sentido e origem.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

abuso – abster – abdicar
bisavô – bilhete – biscoito
incorrer – incapaz – induzir
antipatia – antigo – antídoto
advogado – adjunto – adulação
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( )
(X)
( )
( )
( )

Somente a II, IV e VI estão corretas.
Somente a I, II, III e V estão corretas.
Somente a I, II, V e VI estão corretas.
Somente a I, III, IV e V estão corretas.
Somente a II, III, IV, V e VI estão corretas.
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Temas Atuais

(5 questões)

6. Examine a lista de fatos abaixo:
1. Governo do Marechal Humberto de Alencar
Castello Branco.
2. Campanha das Diretas-Já.
3. Renúncia de Jânio Quadros.
4. Eleição de Fernando Henrique Cardoso.
5. Eleição de Juscelino Kubitscheck.
Assinale a alternativa que indica a ordem cronológica
correta dos acontecimentos acima relacionados, do
mais antigo para o mais recente.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1–2–5–3–4
1–2–5–4–3
3–1–5–4–2
5–3–1–2–4
5–3–2–1–4

7. Leia a notícia:
Estou voltando a viver, diz Clara Rojas.
Em entrevista coletiva a ex- refém das FARC relatou o
drama que viveu em cativeiro da guerrilha. Uma das
suas declarações:
“Eu fico preocupada por eles, as FARC, dizerem que são
o Exército do Povo, ao mesmo tempo em que os vejo
seqüestrando pessoas. Em princípio, isso me parece mais
com uma organização delitiva criminal”.
Adaptado de Folha de São Paulo. São Paulo: 13/01/2008. P A25.

A guerra de guerrilhas sempre foi intensa, em todos
os continentes e também ocorreu em nosso país.
Assinale a alternativa que indica a região do Brasil
onde, durante o período dos governos militares, ocorreram operações de guerrilha.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Araguaia.
Caamaño Deño.
Canudos, em Goiás.
Região do Contestado.
Vale do Itapocu.

8. Em 4 de outubro de 1957, os soviéticos lançaram
o Sputnik I; no ano seguinte, os norte-americanos
responderam, lançando o Explorer. A competição
tornou-se, cada vez mais, acirrada.
O lançamento do Sputnik e do Explorer são episódios
do (a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Plano Marshall.
Criação daONU.
Corrida espacial.
Crise dos Mísseis de Cuba.
Lançamento experimental das bombas V1 e V2.

9. Em 15 de março de 1990, tomou posse na
Presidência da República Fernando Collor de Mello
que, no dia seguinte, anunciou um pacote de medidas
econômicas que ficou conhecido como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Plano Cruzeiro.
Plano Cruzado.
Plano Cruzado Novo.
Plano Cruzeiro Novo.
Plano Collor, denominado pelo governo de
Plano Brasil Novo.

10. A distribuição da terra no Brasil onde, em muitas
regiões, predomina o latifúndio, tem sido causa, no
decorrer da nossa História, de grandes tensões e conflitos sociais.
Assinale a alternativa que indica um movimento social
que tem se destacado na luta pela reforma agrária no
Brasil.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

ARENA.
MST.
MDB.
MRPRA.
MARES.
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Informática

(3 questões)

11. A figura abaixo apresenta alguns conectores utilizados em computadores para conexão de dispositivos
de hardware.

12. A função de formatação de parágrafos do
Microsoft Word permite que sejam definidos diversos
parâmetros, que determinam como um parágrafo do
texto será formatado. A respeito desses parâmetros, é
correto afirmar que:

b.

A respeito dos conectores identificados acima, é correto afirmar:
a. (

c.

b.

d.

c.
d.
e.

) Os conectores indicados pelas letras C e H são
usados para conectar o computador à rede
Internet.
( ) Os conectores D e F são utilizados para conexão de impressoras.
( ) O conector E é utilizado para conexão de
monitores LCD.
( X ) Os conectores A e B são utilizados para conexão de dispositivos de entrada de dados.
( ) Os conectores indicados pelas letras I, J e K
são utilizados para alimentação de energia de
dispositivos periféricos, como caixas de som e
câmeras de vídeo (webcams).

Página 6

) O recuo esquerdo define a distância horizontal entre a primeira linha do parágrafo e a
margem esquerda da página.
( ) O alinhamento define a distância horizontal
entre o início da primeira linha e o início das
demais linhas do parágrafo. Valores positivos
indicam que a primeira linha deve estar posicionada à direita das demais linhas do parágrafo, enquanto valores negativos indicam
que a primeira linha deve estar à esquerda
das demais.
( X ) O espaçamento depois de um parágrafo
determina uma distância vertical a ser mantida entre esse e o próximo parágrafo do texto.
( ) O espaçamento antes determina a distância
horizontal entre a primeira linha do parágrafo
e a margem esquerda da página.
( ) O espaçamento entre linhas define a distância horizontal entre o início da primeira
linha e o início das demais linhas do parágrafo.
Valores positivos indicam que a primeira linha
deve estar posicionada à esquerda das demais
linhas do parágrafo, enquanto valores negativos indicam que a primeira linha deve estar à
direita das demais.

a. (

e.
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13. Verifique se são verdadeiras as seguintes afirmações, relacionadas à navegação na Web e ao uso de
correio eletrônico.
I. Cookies são arquivos armazenados na
máquina do usuário, que contêm informações
que podem ser trocadas entre o navegador
(browser) e servidores Web.
II. Certificados digitais são dados anexados a
mensagens de e-mail, que atestam a sua
autenticidade, ou seja, garantem que a
mensagem foi realmente enviada pelo seu
remetente.
III. Um Applet Java é um programa que pode ser
embutido em uma página Web, de modo a ser
executado pelo navegador (browser) do usuário, quando essa página for acessada por ele.
IV. Spam é um termo que denomina mensagens
de e-mail contendo vírus de computador.
Dentre as afirmações acima, estão corretas:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Apenas as afirmações I e III.
Apenas as afirmações I e IV.
Apenas as afirmações II e III.
Apenas as afirmações I, II e III.
Apenas as afirmações I, III e IV.

Legislação

(2 questões)

14. O reingresso no serviço público do funcionário
aposentado quando insubsistentes os motivos da
aposentadoria por invalidez, ou a pedido, apurada
a conveniência administrativa em processo regular,
segundo a Lei municipal 1.069/1991, é denominado:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Aproveitamento.
Recondução.
Reversão.
Transferência.
Transformação.

15. De acordo com a Lei municipal 1.069/1991, a
ajuda de custo é concedida ao funcionário que:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Se afasta do cargo.
Esteja cumprindo pena disciplinar.
Seja transferido ou removido, a pedido.
Seja posto à disposição ou em disponibilidade.
Haja sido designado para realizar estudos fora
do Município por período igual ou superior a
30 (trinta) dias.

Página 7

Secretaria de Administração

Conhecimentos Específicos
16. Campos (2004) entende família como “um grupo
doméstico, vivendo sob o mesmo teto, por consangüinidade ou afinidade, em geral envolvendo
descendência e dividindo aportes de renda e recursos”. Porém chama a atenção para a limitação desse
entendimento.
Com relação ao assunto, assinale a alternativa correta.
a. ( ) As relações familiares acontecem apenas
entre pessoas consangüíneas que compõem o
grupo doméstico.
b. ( ) As relações consangüíneas e por afinidade se
processam para além do grupo doméstico,
não criando uma rede de obrigações e direitos, com participação de outras pessoas.
c. ( X ) As relações consangüíneas e por afinidade
se processam também para além do grupo
doméstico, criando uma rede de obrigações e
direitos, com participação de outras pessoas;
tambem há pessoas que pertencem à cadeia
genealógica e não estão verdadeiramente
incluídas nessa rede familiar.
d. ( ) As relações familiares se processam apenas no
contexto do grupo doméstico, criando uma
rede de obrigações e direitos, não aceitando
em nenhuma hipótese a participação de
outras pessoas.
e. ( ) As relações consangüíneas e por afinidade
não se processam também para além do
grupo doméstico, criando uma rede de obrigações e direitos, com participação de outras
pessoas; por outro lado, há pessoas que
pertencem à cadeia genealógica e não estão
verdadeiramente incluídas nessa rede familiar.

17. Os serviços de proteção especial têm estreita
interface com o sistema de garantia de direitos, exigindo uma gestão compartilhada com o:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Poder Judiciário.
Ministério Público.
Conselho Tutelar e Poder Judiciário.
Conselhos de Direitos e Ministério Público.
Poder Judiciário, Ministério Público e outros
órgãos e ações do executivo.

18. Assinale a alternativa que apresenta o requisito
fundamental no desenvolvimento do trabalho socioeducativo com grupos sociais/famílias. (Mortara e
Pardini, 2004)
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Oficinas.
Territorialidade.
Interdisciplinariedade.
Serviços especializados.
Plano de trabalho de cada membro do grupo.

19. À direção municipal do SUS compete:
a. (
b.
c.
d.
e.
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(15 questões)

) Executar apenas serviços de vigilância sanitária e de saneamento básico.
( ) Executar apenas serviços de vigilância
epidemiológica.
( ) Controlar e fiscalizar apenas os procedimentos
dos serviços públicos de saúde.
( ) Normatizar as ações e serviços públicos e
privados de saúde.
( X ) Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos
ambientes de trabalho.
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20. Refente ao público do Benefício de Prestação
Continuada, é incorreto afirmar:

22. Assinale a alternativa que não corresponde a um
preceito do Estatuto do Idoso:

a. (

a. (

b.

c.

d.

e.

) As pessoas que tiverem o perfil para participar
do benefício devem apresentar os seguintes
documentos: identidade do requerente e de
seus familiares, comprovação de renda da
família e comprovante de residência.
( ) O total da renda mensal do idoso ou pessoa
com deficiência e dos membros de sua família
deve ser dividido pelo número de integrantes,
bem como ser menor que ¼ (um quarto) do
salário mínimo vigente.
( ) O benefício deve ser solicitado ao INSS por
meio de requerimento próprio, e deve ser
preenchido e assinado pelo requerente responsável legal.
( X ) As pessoas idosas precisam comprovar ter
60 anos ou mais e as pessoas portadoras de
deficiência precisam apresentar apenas o
atestado médico. Em ambos os casos, a renda
familiar per capta dos benefícios tem de ser
inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo.
( ) As pessoas com deficiência deverão aguardar
a convocação do INSS para a realização da
perícia médica.

21. Conforme a Lei federal 10.741/2003, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso, aos idosos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de
tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício
mensal de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

½ (meio) salário-mínimo.
1 (um) salário-mínimo.
1 e ½ (um e meio) salário-mínimo.
2 (dois) salários-mínimos.
2 e ½ (dois e meio) salários-mínimos.

b.

c.

d.

e.

) A obrigação alimentar é solidária, podendo o
idoso optar entre os prestadores.
( ) Todas as entidades de longa permanência,
ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato
de prestação de serviços com a pessoa idosa
abrigada.
( ) O acolhimento de idosos em situação de risco
social, por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a dependência econômica, para os efeitos
legais.
( X ) Aquele que discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações
bancárias, aos meios de transporte, ao direito
de contratar ou qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade está sujeito à pena
de reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa.
( ) As entidades governamentais e não-governamentais de assistência ao idoso ficam sujeitas
à inscrição de seus programas, junto ao órgão
competente da Vigilância Sanitária e Conselho
Municipal da Pessoa Idosa, e em sua falta,
junto ao Conselho Estadual ou Nacional da
Pessoa Idosa, especificando os regimes de
atendimento, observados os requisitos legais.

23. É medida aplicável tanto às entidades governamentais quanto não-governamentais de atendimento
que desenvolvem programas de internação e que
descumprirem suas obrigações para com as crianças e
adolescentes:
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

Advertência.
Afastamento provisório de seus dirigentes.
Afastamento definitivo de seus dirigentes.
Fechamento de unidade ou interdição de
programa.
) Suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas.
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24. É correto afirmar, de acordo com o Estatuto da
Criança e do Adolescente:
a. (

b.

c.

d.

e.

) São diretrizes da política de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente, políticas
e programas de assistência social, em caráter
supletivo, para aqueles que deles necessitem.
( X ) As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento serão fiscalizadas
pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos
Conselhos Tutelares.
( ) São linhas de ação da política de atendimento,
a municipalização do atendimento e a mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos diversos segmentos
da sociedade.
( ) As entidades não-governamentais somente
poderão funcionar depois de registradas no
Conselho Tutelar, o qual comunicará o registro
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente e à autoridade judiciária da
respectiva localidade.
( ) As entidades que mantenham programas de
abrigo não poderão, em hipótese alguma,
abrigar crianças e adolescentes sem prévia
determinação da autoridade competente.

26. Dentre as penalidades aplicáveis às infrações ao
Código de Ética profissional do Assistente Social não
se encontra:
a.
b.
c.
d.
e.

a. (

b.

c.

25. É vedado ao assistente social:
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Multa.
Advertência pública.
Advertência reservada.
Suspensão do registro profissional.
Suspensão do exercício profissional.

27. De acordo com a Lei federal 8.742/1993, a organização da assistência social tem, dentre suas bases, a
seguinte diretriz:

d.

a. ( X ) Emprestar seu nome e registro profissional a
firmas, organizações ou empresas para simulação do exercício efetivo do Serviço Social.
b. ( ) Programar, administrar, executar e repassar os serviços sociais assegurados
institucionalmente.
c. ( ) Denunciar falhas nos regulamentos, normas
e programas da instituição em que trabalha,
quando os mesmos estiverem ferindo os princípios e diretrizes do Código de Ética.
d. ( ) Empenhar-se na viabilização dos direitos
sociais dos usuários, através dos programas e
políticas sociais.
e. ( ) Empregar com transparência as verbas sob a
sua responsabilidade, de acordo com os interesses e necessidades coletivas dos usuários.

( )
( )
( )
(X)
( )

e.

) Supremacia do atendimento às necessidades
sociais sobre as exigências de rentabilidade
econômica.
( ) Universalização dos direitos sociais, a fim
de tornar o destinatário da ação assistencial
alcançável pelas demais políticas públicas.
( ) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços
de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade.
( ) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais.
( X ) Descentralização político-administrativa para
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
e comando único das ações em cada esfera de
governo.

Município de Balneário Camboriú

28. Assinale a alternativa incorreta:
a. ( X ) O pagamento do benefício de prestação continuada é transferido aos familiares em caso
de morte do beneficiário.
b. ( ) Benefícios eventuais são aqueles que visam
ao pagamento de auxílio por natalidade
ou morte às famílias cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário
mínimo.
c. ( ) A concessão e o valor dos benefícios eventuais são regulamentados pelos Conselhos
de Assistência Social dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, mediante critérios
e prazos definidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS).
d. ( ) Poderão ser estabelecidos outros benefícios
eventuais para atender a necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para a criança, a família,
o idoso, a pessoa portadora de deficiência, a
gestante, a nutriz e nos casos de calamidade
pública.
e. ( ) O Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) poderá propor a instituição de benefícios subsidiários no valor de até 25% (vinte e
cinco por cento) do salário mínimo para cada
criança de até 6 (seis) anos de idade.

29. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS)
compete:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Estabelecer normas e executar a vigilância
sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
( ) Coordenar e, em caráter complementar,
executar ações e serviços de saúde do
trabalhador.
( X ) executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, de alimentação e
nutrição, de saneamento básico e de saúde do
trabalhador.
( ) Em caráter suplementar, formular, executar,
acompanhar e avaliar a política de insumos e
equipamentos para a saúde.
( ) Identificar estabelecimentos hospitalares
de referência e gerir sistemas públicos de
alta complexidade, de referência estadual e
regional.

30. Considere as seguintes afirmações Falsas ( F )
ou Verdadeiras ( V ), de acordo com a Lei federal
8.080/1990:
(

(

(
(

(

) Na modalidade de assistência de atendimento
e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de
enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e
de assistência social, entre outros necessários
ao cuidado integral dos pacientes em seu
domicílio.
) O atendimento e a internação domiciliares só
poderão ser realizados por indicação médica,
com expressa concordância do paciente e de
sua família.
) A assistência à saúde é livre à iniciativa
privada.
) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial
à população de uma determinada área, o
Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer
aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é
defeso exercer cargo de chefia ou função de
confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

Assinale a alternativa que indica a seqüência correta,
assinalada de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–V
V–V–V–V–F
V–F–V–F–V
F–V–F–V–F
F–F–F–V–V
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