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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Texto: TEREMOS MAIS OU MENOS 
MÉDICOS? 

 
Não há dúvida de que o diagnóstico do 

governo está correto. O Brasil precisa urgentemente 
de “Mais Médicos”, como diz o programa lançado 
pelo Ministério da Saúde. Com 1,8 profissionais 
para cada mil habitantes, o País se situa bem abaixo 
da média mundial. Só para citar um exemplo 
polêmico, Cuba, que poderia exportar profissionais 
para cá, não fosse o preconceito ideológico, tem uma 
média de 6,4 e uma colocação no Índice de 
Desenvolvimento  Humano, da ONU, relacionado à 
saúde bem superior à brasileira. Além disso, o Brasil 
precisa de “Mais Médicos” sobretudo em regiões 
remotas. Enquanto a média de profissionais no 
Sudeste e no Distrito Federal é superior a 2, ela fica 
abaixo de 1 no Norte, Nordeste e no Centro Oeste. 

 Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o IPEA, também apontou a 
medicina como a carreira mais promissora no Brasil. 
É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com 
uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a maior 
facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, 
acontece com 97% dos médicos formados. 

A situação típica de um mercado de trabalho 
aquecido, em que os jovens que se formam podem 
escolher onde trabalhar. Muitas vezes, entre a selva 
amazônica ou periferias das grandes metrópoles, e 
hospitais privados localizados nos bairros nobres dos 
centros urbanos, escolhem a segunda opção, ainda 
que tenham tido a formação subsidiada pelo Estado 
nas universidades públicas.  

(...) 
Fonte: Adaptado de Leonardo Attuch, Revista ISTO É, 17/07/2013. 

 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) exportar médicos. 
b) mostrar a falta de médicos que assola o Brasil. 
c) falar somente das regiões afetadas pela falta de 
médicos. 
d) mostrar que a situação será resolvida. 
 
02 - “Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil. É aquela capaz de gerar os maiores 
ganhos, com uma renda média de R$ 8,4 mil por 
mês, e a maior facilidade de encontrar um 
emprego – o que, hoje, acontece com 97% do 
médicos formados”.  
Analise as assertivas de I a III sobre a palavra 
sublinhada que está no fragmento textual da 
questão e assinale a alternativa correta: 

I - trata-se morfologicamente de um pronome 
demonstrativo. 
II - no texto, apresenta a função de conectivo 
coesivo. 
III - faz referência a outra palavra na oração 
anterior. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Nenhuma das afirmativas está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - “Um estudo Recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil”. Assinale a alternativa na qual os termos  
sublinhados na oração acima, classificam-se 
morfologicamente na mesma ordem em que estão 
posicionados na oração: 
a) verbo, artigo, numeral, adjetivo. 
b) artigo, substantivo, verbo, adjetivo. 
c) verbo, artigo, substantivo, adjetivo. 
d) verbo, artigo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - “A situação típica de um mercado de 
trabalho aquecido, em que os jovens que se 
formam podem escolher onde trabalhar”. Na 
frase anterior, entre aspas, o substantivo 
sublinhado pode ter um sentido diferente, 
dependendo da sua aplicação, como no exemplo a 
seguir, “Comprei frutas no mercado da esquina”. 
Isso ocorre por se tratar de:   
a) antônimo.  
b) sinônimo.  
c) parônimo. 
d) homônimo.  
 
05 - Além disso, o Brasil precisa de “Mais 
Médicos” sobretudo em regiões remotas. Assinale 
a alternativa em que a palavra poderia substituir 
o termo sublinhado na frase acima, sem alteração 
do sentido: 
a) longínquas. 
b) nos arredores. 
c) aproximadas. 
d) abrigadas.  
 
06 - “É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, 
com uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a 
maior facilidade de encontrar um emprego – o 
que, hoje, acontece com 97% do médicos 
formados”. 
Os termos grifados no período acima se 
apresentam após um travessão, isso ocorre 
porque sintaticamente formou-se um:  
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a) adjetivo. 
b) aposto. 
c) substantivo próprio. 
d) advérbio. 
 
07 - Utilizando as informações do diagrama 
abaixo é correto afirmar sobre os conjuntos A e B 
que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A ∩ B têm 5 elementos. 
b) A U B têm 9 elementos. 
c) A ⊃ B. 
d) A ∩ B têm 4 elementos. 
 
08 - Um reservatório de gás, em forma de um 
cilindro reto, possui 24 cm de altura e 4 cm de 
raio na base. Outro reservatório, com a mesma 
altura e cujo o raio da base é o dobro do 
primeiro, possui volume igual a: 
a) 1205,76 cm3 
b) 4823,04 cm3 
c) 2411,52 cm3 
c) 602,88 cm3 
 
09 - Se em uma promoção do tipo “leve 5 e pague 
4” posso comprar 10 latas de achocolatado por 
R$ 52,00; quanto pagaria, fora da promoção, por 
3 latas do mesmo achocolatado? 
a) R$ 13,00. 
b) R$ 15,60. 
c) R$ 19,50. 
d) R$ 26,00. 
 
10 - Para medidas grandes podemos usar o 
quilômetro, que vale 1000 metros; para medidas 
menores podemos utilizar o centímetro que vale 
___ do metro. 
O valor que completa corretamente a lacuna na 
frase acima é: 
a) 1/100. 
b) 1/10. 
c) 1/1000. 
d) 100. 

11 - Da relação abaixo, foi o único Ministro 
nomeado por Michel Temer a deixar sua pasta 
alegando motivos pessoais e não por 
envolvimento em escândalos: 
a) Fabiano Silveira. 
b) José Serra. 
c) Marcelo Calero. 
d) Romero Jucá. 
 
12 - Município paranaense que mais regenerou 
matas naturais nos últimos 30 anos: 
a) Foz do Iguaçu. 
b) Itaipulândia. 
c) Londrina. 
d) Santa Helena. 
 
13 - O Juiz Sérgio Moro determinou a prisão dos 
lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, para o 
cumprimento da ordem judicial a Polícia Federal 
deflagrou antes do carnaval passado uma 
operação para a prisão dos investigados. Esta 
operação foi batizada com um trocadilho em 
relação aos nomes dos lobistas, mais 
precisamente foi denominada como: 
a) Black-out. 
b) Cosa Nostra. 
c) Eficiência. 
d) Mascate. 
 
14 - Município do qual Jussara foi desmembrado 
em 1.955: 
a) Araruna. 
b) Cianorte. 
c) Engenheiro Beltrão. 
d) Terra Boa. 
 
15 - Para Marilda Iamamoto (2015) o debate 
sobre a existência de uma nova questão social na 
contemporaneidade: 
a) evidencia a diferença entre a nova e a velha 
questão social, insistindo que as novidades que a 
época “pós-industrial” traz implicam ruptura e 
superação da antiga sociedade capitalista industrial e 
dos principais problemas que dela decorrem. 
b) remete a concepção de questão social de Robert 
Castel, que possui seus supostos teóricos da análise 
apoiada tanto em Durkheim quanto nos fundamentos 
da escola regulacionista, como uma de suas 
expressões acadêmicas. 
c) é um debate válido, pois os fenômenos atuais de 
exclusão não remetem às antigas categoriais da 
exploração, assim, surge uma nova questão social.  
d) é a negação da existência das classes sociais, a 
naturalização da desigualdade social, cujas 
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manifestações são deslocadas para a esfera da gestão 
social. A sociedade é isentada de responsabilidade 
na produção da questão social, cujas raízes devem 
ser identificadas nas diferenças das biografias 
individuais. 
 
16 - O Documento de Araxá foi composto durante 
o I Seminário de Teorização do Serviço Social, 
em Minas Gerais (Araxá). É considerado um 
marco das primeiras iniciativas de teorização do 
Serviço Social, onde se buscou definir a Natureza, 
Objetivos, Funções, Metodologia, vinculação 
entre a teoria e a prática. No que se refere ao 
período histórico de sua construção, esta data-se: 
a) da década de 1950. 
b) da segunda metade da década de 1960. 
c) da primeira metade da década de 1970. 
d) da década de 1980. 
 
17 - Sobre o surgimento do Serviço Social no 
Brasil, como apresentado pela bibliografia mais 
crítica da profissão é INCORRETO afirmar: 
a) O Serviço Social no Brasil surge nos anos 30 do 
século XX tendo a fenomenologia como proposta 
teórica, manifesta a partir da recusa aos padrões 
teóricos-metodológicos da tradição positivista e 
como um insumo para a reelaboração teórica e 
prática da profissão em termos europeus. 
b) Em termos particulares, no Brasil, o Serviço 
Social emerge com bases mais doutrinárias que 
científicas, no bojo de um movimento de cunho 
reformista-conservador.  
c) A emergência do Serviço Social no Brasil situa-se 
historicamente nos anos 30 do século XX, quando se 
observa a afinação e o fortalecimento do projeto 
reformista-conservador, absolutamente afinado com 
o processo de consolidação do capitalismo no Brasil. 
d) O Serviço Social no Brasil surge numa época 
específica da história da sociedade burguesa, na 
qual, do ponto de vista mundial, observava-se o 
fortalecimento do capitalismo em sua fase 
monopolista, cuja dinâmica demandou, dentre os 
principais aspectos, a construção de uma nova 
configuração do espaço público-estatal, 
engendrando, assim, novos papéis e funções para o 
Estado. 
 
18 - O Projeto ético-político do Serviço Social 
possui valores e pilares materializados e 
expressos na realidade por componentes 
construídos pelos próprios assistentes sociais 
através:  
I - da dimensão legal e participativa da profissão, 
principalmente pela Lei Organiza da Assistência 

Social (1993) e Política nacional de assistência 
social (2004). 
II - produção de conhecimento no interior do 
Serviço Social. 
III - das instâncias político organizativas da 
profissão. 
IV - da dimensão jurídica e política da profissão, 
principalmente pelo Código de Ética profissional 
(1993), Lei de Regulamentação da profissão 
(1993) e Diretrizes curriculares aprovadas pela 
ABEPESS (1996). 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
19 - O Materialismo Histórico Dialético 
caracteriza-se como: 
a) um método crítico, que critica a si mesmo e se 
supera diante dos novos acontecimentos históricos 
provocados pelas relações sociais determinadas pelo 
modo de produção. 
b) um método que parte do intersubjetivo, do 
particular, considerando a experiência de vida de 
cada indivíduo em suas relações com os outros. 
c) um método que defende a ideia de que o 
conhecimento científico é a única forma de 
conhecimento verdadeiro. De acordo autores que 
defendem esse método, somente pode-se afirmar que 
uma teoria é correta se ela foi comprovada através 
de métodos científicos válidos. 
d) um métodológico aplicado para a compreensão 
científica do mundo, alheia a ideias éticas e a 
qualquer metafísica e historicidade. 
 
20 - Dentre as atividades exercidas pelo assistente 
social inclui-se: “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”. Essa atividade se 
constitui em: 
a) direito do Assistente Social, conforme previsto 
pelas diretrizes curriculares do Serviço Social. 
b) competência do Assistente Social, prevista na Lei 
que regulamenta a profissão de Assistente Social. 
c) dever do Assistente Social, em relação aos seus 
usuários e empregadores, conforme dispõe o Código 
de ética profissional do Assistente Social. 
d) atribuição privativa, prevista na Lei que 
regulamenta a profissão de Assistente Social. 
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21 - Com base na Lei 8.662 de 1993, que dispõe 
sobre a profissão de Assistente Social e dá outras 
providências, analise as afirmações abaixo e 
assinale “V” para as VERDADEIRAS e “F” para 
as FALSAS: 
( ) Elaborar, implementar, executar e 
avaliar políticas sociais junto a órgãos da 
administração pública, direta ou indireta, 
empresas, entidades e organizações populares é 
uma das competências do assistente social. 
( ) A duração do trabalho do Assistente 
Social é de 40 (quarenta) horas semanais. 
( ) Planejamento, organização e 
administração de Serviços Sociais e de Unidade 
de Serviço Social é uma das atribuições privativas 
do assistente social. 
( ) Somente os estudantes de Serviço Social, 
sob supervisão direta de Assistente Social em 
pleno gozo de seus direitos profissionais, poderão 
realizar estágio de Serviço Social. 
A sequência correta de cima para baixo é: 
a) V, F, V, F.   c) F, F, F, V. 
b) V, V, F, V.   d) V, F, F, V. 
 
22 - A entrevista é um instrumental técnico-
operativo, dotado de conhecimento teórico-
metodológico que o profissional dispõe para sua 
atividade profissional e que permite: 
a) aos usuários obter respostas emergenciais às 
múltiplas expressões da questão social. 
b) ajudar o indivíduo, a ele próprio alcançar os seus 
propósitos dentro de um padrão de normalidade 
previamente estabelecido. 
c) realizar uma escuta qualificada e estabelecer uma 
relação dialógica intencional com o usuário, através 
da qual se busca conhecer a realidade social, 
econômica, cultural e política onde este está inserido 
e que incide direta ou indiretamente sobre as suas 
demandas. 
d) realizar um conjunto de ações voltadas ao 
atendimento de indivíduos e famílias com o objetivo 
de viabilizar o acesso aos direitos políticos, civis e 
sociais nas diferentes políticas setoriais, como: 
assistência social, saúde, previdência, habitação, 
bem como na prevenção de situações de risco. 
 
23 - Assinale “V” para as VERDADEIRAS e “F” 
para as FALSAS, tendo por referência os 
princípios fundamentais do Código de Ética 
Profissional: 
( ) Reconhecimento da liberdade como valor 
ético central e das demandas políticas a ela 
inerentes - autonomia, emancipação e plena 
expansão dos indivíduos sociais. 

( ) Empenho na eliminação de todas as 
formas de preconceito, incentivando o respeito à 
diversidade, à participação de grupos socialmente 
discriminados e à discussão das diferenças. 
( ) Posicionamento em favor da proteção 
social, que assegure a divisibilidade de acesso aos 
bens e serviços relativos aos programas e políticas 
sociais, de acordo as vulnerabilidades daqueles 
que dela necessitar. 
( ) Compromisso com a qualidade dos 
serviços prestados à população e com o 
aprimoramento intelectual, na perspectiva da 
competência profissional. 
A sequência correta de cima para baixo é: 
a) V, V, V, F.   c) F, V, V, V. 
b) V, V, F, V.   d) V, F, F, F. 
 
24 - Complete a citação abaixo: 
A distinção básica entre plano, programa e 
projeto está no nível de agregação de decisões e 
no detalhamento das operações de execução, ou 
seja, o _____________ tem maior nível de 
agregação de decisões que o ________________ e 
este, mais que o _________. Por outro lado, o 
__________ tem maior detalhamento das 
operações a serem executadas que o 
____________ e este, mais que o _________ 
(TEIXEIRA, 2009). 
a) plano – projeto – programa – projeto – plano – 
programa. 
b) projeto – programa – plano – projeto – programa 
– plano. 
c) plano – programa – projeto – projeto – programa 
– plano. 
d) programa – plano – projeto – plano – projeto – 
programa. 
 
25 - A assistência social no Brasil historicamente 
apresentou-se como uma prática de favor e 
ajuda, porém, principalmente após a 
Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica da 
Assistência Social (1993) e legislações posteriores 
da área, ela atualmente se configura como: 
a) política de segurança social. 
b) direito do cidadão e dever do Estado. 
c) política contributiva de seguridade social. 
d) dever do cidadão e direito do Estado. 
 
26 - De acordo com a Norma Operacional Básica 
do Sistema Único da Assistência Social – 
NOB/SUAS (2012) a Vigilância Socioassistencial 
é: 
a) instrumento de gestão orçamentária e financeira 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
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Municípios, no qual devem ser alocadas as receitas e 
executadas as despesas relativas ao conjunto de 
ações, serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social. 
b) prática de atenção e promoção da saúde dos 
cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção 
de doenças.  
c) caracterizada como uma das funções da política 
de assistência social e deve ser realizada por 
intermédio da produção, sistematização, análise e 
disseminação de informações territorializadas, e 
trata: das situações de vulnerabilidade e risco que 
incidem sobre famílias e indivíduos e dos eventos de 
violação de direitos em determinados territórios; e 
do tipo, volume e padrões de qualidade dos serviços 
ofertados pela rede socioassistencial. 
d) a produção de conhecimento sobre aqueles que 
são vigiados – aspecto fundamental para o exercício 
do poder. Nesse contexto, poder e saber são 
coadunados de forma a propiciar um controle ainda 
mais contundente, perene e profundo. Vigiar 
viabiliza a produção do saber e torna possível 
conhecer famílias e indivíduos e eventos de violação 
de direitos que estão sob vigilância, uma vez que o 
saber produzido reforça as possibilidades de exercer 
poder sobre eles. 
 
27 - Em relação ao Direito à Convivência 
Familiar e Comunitária disposta pelo Estatuto da 
Criança e do adolescente (Lei nº 8.069/90 e 
alterações posteriores), assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) A convivência da criança e do adolescente com a 
mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas 
periódicas promovidas pelo responsável ou, nas 
hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade 
responsável, impõe a necessidade de autorização 
judicial. 
b) É direito da criança e do adolescente ser criado e 
educado no seio de sua família e, excepcionalmente, 
em família substituta, assegurada a convivência 
familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 
desenvolvimento integral. 
c) A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos 
iguais e deveres e responsabilidades compartilhados 
no cuidado e na educação da criança, devendo ser 
resguardado o direito de transmissão familiar de suas 
crenças e culturas, assegurados os direitos da 
criança estabelecidos no ECA. 
d) A permanência da criança e do adolescente em 
programa de acolhimento institucional não se 
prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo 
comprovada necessidade que atenda ao seu superior 

interesse, devidamente fundamentada pela 
autoridade judiciária. 
 
28 - O artigo 93 do Estatuto da Criança e do 
adolescente (Lei nº 8.069/90 e alterações 
posteriores) determina que as entidades que 
mantenham programa de acolhimento 
institucional poderão, em caráter excepcional e 
de urgência, poderão acolher crianças e 
adolescentes sem prévia determinação da 
autoridade competente. Contudo, a instituição de 
acolhimento deverá comunicar o fato, em até 
vinte e quatro horas, sob pena de 
responsabilidade: 
a) ao Conselho Tutelar. 
b) ao Juiz da Infância e da Juventude. 
c) ao Ministério Público. 
d) ao Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
 
29 - Julgue as alternativas acerca do Estatuto do 
Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003): 
I - O Estatuto do Idoso é destinado a regular os 
direitos assegurados às pessoas com idade igual 
ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos. 
II - A obrigação alimentar é solidária, podendo o 
idoso optar entre os prestadores. 
III - Todas as entidades de longa permanência, ou 
casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de 
prestação de serviços com a pessoa idosa 
abrigada. No caso de entidades filantrópicas, ou 
casa-lar, é facultada a cobrança de participação 
do idoso no custeio da entidade. 
IV - Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica 
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos 
públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos 
serviços seletivos e especiais, quando prestados 
paralelamente aos serviços regulares. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV 
d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
 
30 - Em 2015, pela redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 90, ingressou no rol dos 
Direitos Sociais, o Direito: 
a) a alimentação. 
b) ao trabalho. 
c) ao lazer. 
d) ao transporte. 
 
 


