CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGO
PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA, PARANÁ
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGO
PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA, PARANÁ
ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Aguarde a orientação do aplicador da Uniuv para iniciar a prova.
Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais
poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize
lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas.
Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que
contém a letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma:
Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de
respostas.
Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.
Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização
dela.
Ao término da prova, entregue TODO O MATERIAL recebido.
Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de
inscrição.
Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante.
Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova.
Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução
da prova.
Destaque o espaço abaixo para copiar as suas respostas, para posterior conferência, se
quiser.
O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão
divulgados, via internet, no site concursopublico.uniuv.edu.br a partir das 17h do dia 19 de
janeiro de 2015.

Os gabaritos e as provas objetivas estarão disponíveis no site da Uniuv,
concursopublico.uniuv.edu.br, a partir das 17h do dia 19 de janeiro de 2015.

Assistente Social

Página 2

1.
2.
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PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA, PARANÁ
1.

A criança e o adolescente, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, gozam de todos
os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de
que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por Lei ou por outros meios, todas as oportunidades
e facilidades, a fim de lhes facultar:

A ( ) O desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de
dignidade;
B ( ) O desenvolvimento educacional, as necessidades básicas e a primazia de receber proteção e
socorro, quando dele precisar;
C ( ) O direito de participar da vida familiar e comunitária com restrições;
D ( ) O direito de participar da vida política com auxílio e refúgio quando solicitado;
E ( ) O direito de ser educados e cuidados com formas diversas de correção, disciplina e
educação.

2.

A adoção de criança e de adolescente reger-se-á, segundo o Estatuto da Criança e do
Adolescente, estipulando uma idade para o adotante. Essa idade é__________. Assinale a
alternativa que completa corretamente a lacuna:

A ( ) O adotante há de ser, pelo menos, mais velho do que o adotando, e menor de dezessete
anos;
B ( ) O adotante tem que ter vinte e um anos completos, e 18 anos mais velho do que o
adotando;
C ( ) O adotante não pode ter mais de 50 anos de idade do que o adotando;
D ( ) O adotante maior de 18 anos, pelo menos mais velho dezesseis anos que o adotando;
E ( ) O adotante há de ser, pelo menos, dezoito anos mais velho que o adotando.

3.

O Código de Ética do Assistente Social, no título III, trata das Relações com os Usuários.
Assinale a opção que se apresenta correta quando do trato das referidas relações:
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A ( ) Manipular as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional;
B ( ) Garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades apresentadas, respeitando
democraticamente as decisões dos usuários, mesmo que sejam contrárias aos valores e às
crenças individuais dos profissionais, resguardados os princípios desse Código;
C ( ) Quando iniciar um trabalho com os usuários, manter em sigilo os objetivos;
D ( ) Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito do usuário de participar e
decidir, livremente, sobre seus interesses;
E ( ) Aproveitar de situações decorrentes da relação Assistente Social – Usuário, para obter
vantagens pessoas ou para terceiros.

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGO
PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA, PARANÁ
4.

A Lei Nº 8.662/93 dispõe sobre a profissão do Assistente Social. O título II enfatiza os Direitos
e as Responsabilidades Gerais do Assistente Social. Assinale com C as afirmações corretas e
com E as erradas.
I ( ) Garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas estabelecidas na Lei de
Regulamentação da Profissão e dos princípios firmados nesse Código;
II ( ) Livre exercício das atividades inerentes à profissão;
III ( ) Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional;
IV ( ) Participar de Programas de socorro à população, em situação de calamidade pública, no
atendimento e defesa de seus interesses e necessidades;
V ( ) Aprimoramento profissional, de forma contínua, colocando-o a serviço dos princípios
desse código.

A sequência correta é:
A( )CCCCC
B( ) ECCEC
C( ) EEECC
D( )CCCEC
E( ) CCCEE
5.

Assinale a alternativa correta. O laudo social é utilizado no meio judiciário:

A ( ) Diz respeito a esclarecimentos e análises de ordem social e parcial;
B ( ) Relata uma situação expressiva da questão social baseada exclusivamente na observação;
C ( ) É um processo metodológico específico do Serviço Social, que tem por finalidade conhecer,
com profundidade, uma determinada situação;
D ( ) É utilizado pelo Serviço Social, para colher dados, no entanto deve somente ser arquivado no
prontuário do usuário;
E ( ) Como mais um elemento de “prova”, com a finalidade de dar suporte à decisão judicial, a
partir de uma determinada área do conhecimento, no caso, o Serviço Social. Ele, na maioria
das vezes, contribui para a formação de um juízo por parte do magistrado.
Segundo a LOAS, o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo
mensal à pessoa com:

A ( ) Deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família;
B ( ) Deficiência exclusiva física e ao idoso com 60 (sessenta) anos ou mais, que comprovem não
possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família;
C ( ) Deficiência e ao idoso com 60 (sessenta) anos ou mais, sem a necessidade de comprovar
meios para a própria manutenção;
D ( ) Deficiência física e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, que comprovem não
possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provido por sua família, desde que
não esteja em condição de acolhimento institucional;
E ( ) Deficiência, exclusivamente, intelectual ou sensorial, e ao idoso com 60 (sessenta) anos ou
mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida
por sua família.
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7.

A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), no seu capitulo II, refere-se aos princípios e
diretrizes e determina que a Assistência Social seja regida pelos seguintes princípios. Analise
as afirmações abaixo, e assinale com C para as CORRETAS e com E para as ERRADAS.
I ( ) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de
rentabilidade econômica e divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e
projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos
critérios para sua concessão;
II ( ) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial
alcançável pelas demais políticas públicas;
III ( ) Territorização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial
alcançável pelas demais políticas públicas;
IV ( ) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito e benefícios e
serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se
qualquer comprovação de necessidade;
V ( ) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer
natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais.
A sequência correta é:
A ( ) C C C C C;
B ( ) E C C C C;
C ( ) C E E C C;
D ( ) E E E C C;
E ( ) C C E C C;

A(
B(
C(
D(
E(
9.
A(
B(
C(
D(
E(
10.
A(
B(
C(
D(
E(

O Documento de Araxá foi composto durante o I Seminário de Teorização do Serviço Social
em Minas Gerais. Foi promovido pelo Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de
Serviço Social (CBCISS); é considerado um documento importante, por ter sido uma das
primeiras iniciativas de teorização do Serviço Social. Assinale a data, mês e ano de sua
realização:
) De 13 a 18 de outubro de 1966;
) De 19 a 26 de março de 1967;
) De 20 a 24 de novembro de 1978;
) De 10 a 17 de janeiro de 1970;
) De 11 a 13 de março de 1993;
A Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre__________. Assinale a alternativa
que completa corretamente a lacuna:
) Sobre adoção;
) Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;
) Sobre o Estatuto do Idoso;
) Sobre a organização da Assistência Social;
) As condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes.
De acordo com o Estatuto do Idoso, o envelhecimento é um direito__________. Assinale a
alternativa que completa corretamente a lacuna:
) Moral;
) De ir e vir;
) Personalíssimo e a sua proteção, um direito social;
) Secundário da pessoa humana;
) Informal.
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11.

Marque a alternativa CORRETA, que completa a afirmação que segue: O texto de
Teresópolis, alcançou __________.

A ( ) Coroamento do transformismo. Nele o “moderno” triunfa completamente sobre o
tradicional;
B ( ) Marco diante dos movimentos sociais;
C ( ) Atendimento das classes sociais;
D ( ) Apoio das empresas estatais;
E ( ) Privatização das ações.
12.

De acordo com a Lei Nº 8.662, de 07 de junho de 1993, somente alguns poderão exercer a
profissão de Assistente Social no Brasil. Conforme as afirmações abaixo, assinale com C para
as CORRETAS e com E, para as ERRADAS.

I ( ) 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;
II ( ) Os possuidores de curso superior em Serviço Social, em nível de graduação ou
equivalente, expedido por estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros,
conveniados ou não com o governo brasileiro, desde que devidamente revalidado e
registrado no órgão competente no Brasil;
III ( ) Com prévio registro nos Conselhos Regionais, que tenham jurisprudência sobre a área
de atuação do interessado nos termos desta Lei;
IV ( ) Os possuidores de curso superior em Serviço Social, em nível de graduação ou
equivalente, expedido por estabelecimento de ensino do Mercosul, sem validação;
V ( ) Os possuidores de diploma de nível médio em Serviço Social, expedido por
estabelecimento de ensino superior existente nos países do Mercosul.
A sequência correta é:
A( )CCCEE
B( ) CCCCC
C( ) EEECC
D( )ECCCE
E( ) ECCCC

A(
B(
C(
D(
E(

A nova norma operacional básica representa um marco fundamental na estruturação do
SUAS (Sistema Único de Assistência Social), imprimindo um salto qualitativo na sua gestão e
na oferta de serviços socioassistenciais em todo território nacional, tendo como base a
participação e o controle social. A nova norma foi publicada em __________. Assinale a
alternativa que completa corretamente a lacuna:
) 03 de janeiro de 2005;
) 03 de janeiro de 2012;
) 03 de janeiro de 2013;
) 13 de janeiro de 2010;
) 03 de janeiro de 2014;
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14.
O CRAS – Centro de Referência da Assistência Social é:
A ( ) Unidade pública estatal, de abrangência municipal ou regional, que tem como papel
constituir-se em lócus de referências, nos territórios, da oferta de trabalho social
especializado no SUAS a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por
violação de direitos. Integra a rede de atendimento;
B ( ) Unidade do terceiro setor que funciona em conjunto com o governo municipal, para atender
pessoas de uma determinada localidade;
C ( ) Vinculado a programas especiais, para atender demandas diferenciadas, seja de
atendimento básico seja especial;
D ( ) Ocupa papel fundamental no processo de formação profissional do Assistente Social;
E ( ) Principal estrutura física local para a proteção social básica, desempenha papel central no
território onde se localiza, possuindo a função exclusiva da oferta pública do trabalho social
com famílias, por meio do serviço de proteção e atendimento integral a famílias.
15. Marque a alternativa correta sobre – Questão Social e Serviço Social:
A ( ) O Serviço Social tem, na “questão social”, a base de sua fundação, enquanto especialização
do trabalho. “Questão social” apreendida enquanto o conjunto das expressões das
desigualdades da sociedade capitalista que tem uma raiz comum: a produção social é cada
vez mais social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada
por uma parte da sociedade;
B ( ) A Questão Social deve ser trabalhada com a observação nos efeitos provocados;
C ( ) É a necessidade de articulação com redes sociais, somente diante de constatação de
abandono ou de afastamento do convívio familiar;
D ( ) Enquanto criador de valores, de uso, de coisas úteis, forma de intercâmbio entre o ser social
e a natureza;
E ( ) Quando se reflete sobre as transformações com aquele praticado no Brasil, é preciso fazer as
devidas mediações.

A(
B(
C(
D(
E(
17.
A(
B(
C(
D(
E(

Segundo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) a família natural é composta por,
__________. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
) Por todas as pessoas que residem no mesmo lugar;
) Pela comunidade social;
) A comunidade formada pelos pais, ou qualquer deles e seus descendentes;
) Somente pelos pais;
) Por parentes afins.
De acordo com a Constituição Federal, as ações governamentais na área da Assistência
Social são organizadas da seguinte forma. Assinale a opção correta:
) Liberdade de autonomia profissional com a possibilidade de escolha, de definição entre
alternativas de ação;
) Proteção e atendimento especializado à família em situações diversas, principalmente,
quando solicitado;
) Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera
federal; coordenação e a execução dos respectivos programas, às esferas estadual e
municipal, bem como a entidades beneficentes e de Assistência Social;
) Para atender os objetivos em um período mais longo;
) Em meio a uma cristalização e perspectiva modernizadora.
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18.

A(
B(
C(
D(
E(
19.
A(
B(
C(
D(
E(
20.

Os movimentos sociais se constituem a partir das necessidades de um grupo ou de parcela
da sociedade em adquirir mais forças para reivindicar direitos, oferecer resistências, exigir
mudanças perante o poder público. Todo movimento social apresenta, no mínimo, três
características: objetivo, programa que estabeleça como atingir objetivos e ideologia.
Assinale a alternativa que marca um grande movimento social na década de 90:
) Diretas Já;
) Os Caras Pintadas;
) Bossa Nova;
) Laicização;
) Anticopa do Mundo.
Qual a resolução que dispõe sobre a emissão de pareceres, laudos, opiniões técnicas,
conjuntos entre o Assistente Social e outros profissionais? Assinale a alternativa que
responde corretamente à pergunta:
) Resolução CRESS 969/2011;
) Resolução CRESS 779/2009;
) Resolução CRESS 549/2009;
) Resolução CRESS 389/2006;
) Resolução CRESS 557/2009.
A redução da jornada de trabalho diária tem sido uma das mais importantes reivindicações
do mundo do trabalho. Nos dias atuais, essa concretude ganha ainda mais, pois revela-se,
contingencialmente, um mecanismo importante para:

A(
B(
C(
D(

) Facilitar os estudos do trabalhador;
) Economia da empresa;
) Permitir uma reflexão;
) Tentar minimizar o desemprego estrutural que atinge um conjunto enorme de
trabalhadores;
E ( ) Para reduzir o salário do trabalhador.
De acordo com os conceitos básicos da NOB – RH/SUAS – 2012, o controle social _________.
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

A ( ) É a apuração do desempenho efetivo do trabalhador, levando em consideração o
desempenho individual e da equipe, a análise;
B ( ) É processo de permanente de aquisição de informação pelo trabalhador, de todo e qualquer
conhecimento, por meio de escolarização formal ou não;
C ( ) É a transferência da gerência, da execução de ações e da prestação de serviços para
instâncias de gestão;
D ( ) É a participação efetiva da sociedade organizada (Conferências de Assistência Social,
Conselhos de Assistência Social e Fóruns), na definição, planejamento, implementação e
avaliação da Política Pública. No âmbito do SUAS, o controle social é fundamental para a sua
implementação, devendo ser extensivo à gestão do trabalho;
E ( ) São os gestores públicos dos serviços de assistência social e as entidades e organizações de
assistência social que atuam no SUS.
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A(
B(
C(
D(
E(

23.

A(
B(
C(
D(
E(
24.
A(
B(
C(
D(
E(
25.

A(
B(
C(
D(
E(

De acordo com a LOAS, os Conselhos de Assistência Social são vinculados ao órgão gestor da
Assistência Social, devendo o referido órgão promover __________. Assinale a opção que
completa corretamente a lacuna:
) A infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos
e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros
exclusivamente representantes do governo;
) A infraestrutura básica ao seu funcionamento, sem a garantia de recursos materiais e
humanos;
) Fornecer apenas o espaço físico para o funcionamento;
) A infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais e
humanos, os recursos financeiros ficarão a cargo das outras esferas do governo;
) A infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos
e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros
representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas
atribuições.
Para Mioto (2001, p.148), a visita domiciliar tem como objetivo conhecer as condições
(residência, bairro) em que vivem tais sujeitos e aprender aspectos do cotidiano das
relações, aspectos esses que geralmente escapam à entrevista. Assinale a opção correta
sobre essa visita:
) É uma visita domiciliar rápida e não precisa de planejamento;
) Ao realizar uma visita informal não é necessário um roteiro;
) Ao realizar uma visita domiciliar, o assistente social deve ter objetivos definidos;
) Ao realizar uma visita domiciliar, o assistente social deve mostrar-se apressado, para
terminar logo;
) Não expressar o objetivo da visita, e não se apresentar.
Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos
seus pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. Assinale a alternativa que indica
a lei que enfatiza tal medida:
) Lei Nº 8.069/90;
) Lei Nº 8.662/93;
) Lei Nº 8.742/90;
) Lei Nº 12.594/12;
) Lei Nº 2.010/09.
A ampliação do campo dos direitos sociais como uma política pública, dever do Estado e
direito de cidadania, participe da seguridade social, assentada no tripé da saúde, previdência
e assistência, campo privilegiada da atuação do Serviço Social deu-se a partir __________.
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
) da Resolução 308 do CFESS;
) da Carta Constitucional de 1988;
) do Código de Ética;
) do SUAS;
) do NOB/SUAS.
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