
PREFEITURA DE JANDAIA DO SUL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

DATA DA PROVA: 08/12/2019

CARGO:
ASSISTENTE SOCIAL

(NÍVEL SUPERIOR)
Língua Portuguesa: 01 a 06;  Matemática: 07 a 10; 

Conhecimentos Gerais: 11 a 14; Conhecimentos Específicos: 15 a 30. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia atentamente o seguinte poema, de autoria de 
Luís de Camões, para responder às questões a 
seguir.

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem, se algum houve, as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,
E em mim converte em choro o doce canto.

E, afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto:
Que não se muda já como soía”.

01. Assinale a alternativa que apresenta uma 
afirmação INCORRETA em relação à interpretação 
do texto.

a) O tema central do poema são as transformações 
que, em geral, acompanham a existência humana.
b) Mudanças ocorrem continuamente, não só 
no mundo exterior, mas também no interior dos 
indivíduos.
c) Segundo o autor, as novidades que acontecem 
são completamente diferentes da esperança.
d) O objetivo do autor com o poema é enfatizar o 
caráter estável e permanente das coisas e fenômenos 
da realidade.
_________________________________________
02. No primeiro verso do poema, afirma-se 
que “mudam-se os tempos”. Assinale a opção que 
apresenta uma afirmação INCORRETA sobre essa 
oração.

a) O sujeito da oração, embora existente, é 
indeterminado.
b) O termo “tempos” exerce a função sintática de 
núcleo do sujeito.
c) O pronome “se”, neste caso, funciona como 
partícula apassivadora.
d) O verbo está conjugado no plural, em concordância 
com a palavra “tempos”.
_________________________________________
03. Na oração “continuamente vemos 
novidades”, a palavra “continuamente” é classificada 
gramaticalmente como um:

a) adjetivo.
b) verbo.
c) advérbio.
d) pronome.
_________________________________________
04. No último verso da segunda estrofe, omite-se 
um verbo, cujo significado é necessário para conferir 
sentido à oração. Marque a alternativa que indica 
esse verbo.

a) Ficam.
b) Vemos.
c) Mudam.
d) Tomando.
_________________________________________
05. No penúltimo verso do poema, afirma-se que 
“outra mudança faz de mor espanto”. Em relação à 
palavra “mor”, nesse contexto, pode-se afirmar que 
é um:

a) adjetivo, forma abreviada de “maior”.
b) pronome, denotando uma noção de posse.
c) advérbio, com sentido de coisa excepcional.
d) substantivo, significando o mesmo que “amor”.
_________________________________________
06. No desfecho do poema, o autor emprega o 
verbo “soía”. Marque a alternativa que indica um 
possível significado desse termo, de acordo com o 
contexto do poema.

a) Mudava.
b) Cancelava.
c) Costumava.
d) Desabituava.
_________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Assinale a alternativa que contém um valor 
equivalente a expressão irracional 

_________________________________________
08. Qual a soma entre os valores da solução do 
sistema a seguir?

  

a) 3.
b) 4.
c) 5.
d) 6.
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09. Qual a taxa de juros compostos, aplicado 
a um capital inicial de R$1000,00, que rende 
aproximadamenteR$200,00 em um ano? Considere

a) 1,53% ao mês.
b) 0,77% ao mês.
c) 3,06% ao mês.
d) 1,67% ao mês.
_________________________________________
10. Qual das afirmações a seguir descreve 
CORRETAMENTE o conceito e/ou utilidade de uma 
função?

a) Uma função é utilizada para se descobrir o valor 
de uma incógnita, quando se há uma equação do 
primeiro ou segundo grau.
b) Uma função permite a construção de um gráfico 
que se permita calcular o valor da incógnita x.
c) Funções do terceiro grau só podem ser 
representadas em um gráfico de três dimensões, 
uma dimensão para cada grau da potência.
d) Uma função descreve a relação matemática de 
dependência entre duas variáveis, dentro de um 
domínio no qual aquela relação matemática é válida.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia atentamente a matéria jornalística a 
seguir, publicada em outubro deste ano, e marque a 
alternativa que indica o tema de que se trata.

“O Plenário do Senado Federal aprovou em 
segundo turno, nesta terça-feira, com sessenta 
votos favoráveis e dezenove votos contrários, a 
Proposta de Emenda Constitucional 6/2019. A 
proposta envolve a fixação de uma idade mínima 
(65 anos para homens e 62 anos para mulheres) 
para a aposentadoria, extinguindo a aposentadoria 
por tempo de contribuição. O objetivo da proposta, 
segundo o governo, é reduzir o rombo nas contas 
públicas.A estimativa de economia com a PEC 
6/2019 é de cerca de R$ 800 bilhões em dez anos”. 
(Agência Senado, 22/10/2019, com adaptações).

a) Comissão Parlamentar de Inquérito.
b) Extinção do Ministério do Trabalho.
c) Fim da Contribuição Sindical.
d) Reforma da Previdência.
_________________________________________
12. Em setembro deste ano, o atual Presidente 
da República, Jair Bolsonaro, fez o seu primeiro 
discurso na Assembleia Geral da ONU. Analise o 
seguinte trecho do discurso e marque a opção que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O Brasil também sente os impactos da ditadura 
________. Dos mais de quatro milhões que fugiram 
do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da 
fome e da violência. Temos feito a nossa parte para 

ajudá-los, através da Operação Acolhida, realizada 
pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. 
Trabalhamos com outros países, entre eles os 
Estados Unidos, para que a democracia seja 
restabelecida lá, e também nos empenhamos 
duramente para que outros países da América do 
Sul não experimentem esse nefasto regime.”.
(Portal G1, 24/09/2019, com adaptações)

a) francesa
b) argentina
c) venezuelana
d) norte-americana
_________________________________________
13. Com base na Lei Orgânica do Município 
de Jandaia do Sul, assinale a alternativa que NÃO 
indica uma função que compete privativamente ao 
município.

a) Legislar sobre assuntos de interesse local.
b) Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira.
c) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência.
d) Organizar e prestar os serviços públicos de 
interesse local.
_________________________________________
14. Examine o seguinte relato histórico sobre o 
Município de Jandaia do Sul e marque a opção que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Integrada à prodigiosa região fisiográfica 
denominada ________, a gleba onde a companhia 
colonizadora formou o Patrimônio de Jandaia 
recebeu, desde logo, a contribuição fecunda e 
dinâmica da cultura cafeeira, que projetou a região 
e o Estado do Paraná como unidade federativa de 
primeira grandeza, num período relativamente curto, 
genericamente conhecido na historiografia brasileira 
pela designação de Ciclo do Café”. 
(Portal da Prefeitura Municipal, com adaptações).

a) Norte Novo
b) Extremo Oeste
c) Campos Gerais
d) Litoral Paranaense
_______________________________________

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. A entrevista enquanto instrumento está 
presente na história da profissão e no cotidiano 
dos assistentes sociais nas mais diversas áreas 
de atuação. Sobre este instrumento, indique a 
alternativa INCORRETA: 

a) Na realização da entrevista, o profissional deve 
manter neutralidade.
b) Pode ter natureza individual e/ou coletiva. 
c) Seu objetivo é a intervenção na realidade social. 
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d) É organizada em três etapas: planejamento, 
execução e registro. 
_________________________________________
16. Considerando o trabalho socioeducativo 
enquanto possibilidade de intervenção profissional 
do assistente social, indique a alternativa CORRETA: 

a)Ações de natureza socioeducativa retrocedem os 
avanços da profissão, pois se configuram enquanto 
conservadora e individualista. 
b)No trabalho socioeducativo, o usuário é mero 
receptor das ações e o técnico protagonista das 
intervenções realizadas. 
c) O trabalho socioeducativo na abordagem grupal, 
traz noção de coletividade às discussões realizadas, 
entre outras, a respeito dos direitos sociais.
d) Cabe ao assistente social, instrumentalizar 
as ações dos usuários por meio do trabalho 
socioeducativo, decidindo sobre a vida dos mesmos, 
de forma que consigam superar as carências sociais 
individuais. 
_________________________________________
17. A partir do conceito de intersetorialidade, 
assinale a alternativa INCORRETA:

a) É a articulação entre as políticas públicas por meio 
do desenvolvimento de ações conjuntas destinadas 
à proteção social, inclusão e enfrentamento das 
expressões da questão social.
b) Supõe a implementação de ações integradas que 
visam à superação da fragmentação da atenção às 
necessidades sociais da população.
c)Envolve a articulação de diferentes setores sociais 
em torno de objetivos comuns, e deve ser o princípio 
norteador da construção das redes municipais.
d)É a organização de uma política social, de forma 
interdisciplinar, para resolução de um determinado 
problema social.
_________________________________________
18. Acerca do movimento de reconceituação do 
serviço social, assinale a alternativa CORRETA:

a) Foi um movimento interno do serviço social 
brasileiro. 
b) O movimento representou uma tomada de 
consciência crítica e política dos assistentes sociais 
em toda a América Latina. 
c) Foi interrompido pelas forças armadas da ditadura 
militar e retomado na década de 90. 
d) Apesar dos esforços, não houve grandes avanços 
para o rompimento do conservadorismo profissional. 
_________________________________________
19. A partir dos aspectos metodológicos do 
estudo social, assinale a alternativa INCORRETA: 

a)Deve ser desenvolvido a partir das dimensões 
profissionais do serviço social: teórico-metodológica, 
ético-política e técnico-operativa. 
b) É um processo metodológico específico do serviço 
social. 
c)É base para elaboração de um relatório social. 

d) Tem por finalidade conhecer com profundidade, 
e de forma crítica, uma determinada situação ou 
expressão da questão social. 
_________________________________________
20. O serviço social tem tido crescente demanda 
para ações que envolvem o planejamento na esfera 
das políticas públicas. Sobre planejamento, assinale 
a alternativa INCORRETA: 

a) Plano, programa e projeto são meios pelo qual o 
planejamento se expressa. 
b) O  planejamento enquanto processo é 
caracterizado pelas operações: reflexão, decisão, 
ação e retomada da reflexão.
c) O planejamento é um processo neutro, portanto 
não envolve a dimensão política. 
d) A avaliação está presente dialeticamente em todo 
o processo de planejamento. 
_________________________________________
21. Assinale a alternativa que corresponde a 
uma das medidas previstas pelo estatuto da criança 
e do adolescente a uma criança que cometeu ato 
infracional: 

a) Inclusão em serviços e programas oficiais ou 
comunitários de proteção, apoio e promoção da 
família, da criança e do adolescente.
b)Advertência.
c)Prestação de serviços à comunidade.
d)Internação em estabelecimento educacional.
_________________________________________
22. Demandas relacionadas à violência contra a 
mulher são crescentes no cotidiano dos assistentes 
sociais, e para melhor atendê-las, os profissionais 
devem estar atentos às suas especificidades. 
Acerca da violência doméstica e familiar, assinale a 
alternativa CORRETA: 

a)Configura violência doméstica e familiar contra 
a mulher, somente ação ou omissão baseada no 
gênero que lhe cause morte, lesão, ou sofrimento 
físico.
b)A violência física cometida por mulher contra 
outra mulher no âmbito doméstico e/ou familiar se 
configura uma das violências previstas na Lei Maria 
da Penha. 
c)A violência doméstica e familiar é caracterizada 
unicamente pela convivência e coabitação entre 
vítima e agressor.
d) A violência doméstica é atendida enquanto 
violência cometida no âmbito da unidade doméstica 
cujo agressor seja necessariamente do gênero 
masculino.
_________________________________________
23. Os serviços de saúde em suas diferentes 
portas de entrada, os serviços de assistência social 
em seu componente especializado e os demais 
órgãos do sistema de garantia de direitos da criança e 
do adolescente, deverão conferir máxima prioridade 
ao atendimento de: 
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a) Crianças e adolescentes vítimas de maus tratos 
ou qualquer tipo de violência. 
b) Adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa. 
c) Crianças na faixa etária da primeira infância com 
suspeita ou confirmação de violência de qualquer 
natureza.
d) Crianças em situação de extrema vulnerabilidade 
social. 
_________________________________________
24. Sobre o estágio supervisionado em serviço 
social, assinale a alternativa INCORRETA: 

a)O limite máximo é de: um estagiário para cada dez 
horas semanais de trabalho.
b)A supervisão de estágio em serviço social acontece 
consecutivamente de duas formas: indireta por meio 
das supervisões acadêmicas e direta por meio da 
supervisão de campo. 
c) A responsabilidade ética e técnica da supervisão é 
tanto do supervisor acadêmico quanto do supervisor 
de campo. 
d) O supervisor de campo deverá manter cópia do 
plano de estágio no local de realização do mesmo. 
_________________________________________
25. A partir do código de ética profissional, 
assinale a alternativa CORRETA: 

a) A defesa intransigente dos direitos humanos 
e recusa do arbítrio e do autoritarismo é um 
dos princípios fundamentais do código de ética 
profissional. 
b) É dever do assistente social aprimorar-se 
profissionalmente de forma contínua para melhor 
atender às demandas da população. 
c) É permitida a utilização de recursos institucionais 
para fins partidários. 
d) O assistente  social  poderá  assumir 
responsabilidade por atividade para as quais 
não esteja capacitado tecnicamente, desde que 
autorizado pelo conselho regional de serviço social. 
_________________________________________
26. Assinale a alternativa que constitui uma 
atribuição privativa do assistente social: 

a) Planejamento, organização e administração de 
serviços sociais e de unidade de serviço social. 
b) Planejar, organizar e administrar benefícios e 
serviços sociais. 
c) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de atuação 
do serviço social com participação da sociedade civil. 
d) Planejar, organizar e administrar programas e 
projetos em unidade de serviço social. 

27.  Considerando os aspectos da política 
neoliberal, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A política neoliberal resulta em um Estado cada 
vez mais submetido aos interesses econômicos e 
políticos dominantes. 
b) As políticas sociais tornam-se cada vez mais 
focalizadas, descentralizadas e privatizadas. 
c) O fundo público é canalizado para a sustentação 
dos grandes capitais.
d) Resulta uma crescente pauperização da classe 
trabalhadora, ampliando o acesso aos direitos sociais 
para sustentação do exército industrial de reserva. 
_________________________________________
28. Considerando os critérios para concessão do 
benefício de prestação continuada, previstos pela Lei 
Orgânica de Assistência Social, assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) A contratação de pessoa com deficiência como 
aprendiz não acarreta a suspensão do benefício 
de prestação continuada, limitado a dois anos o 
recebimento concomitante da remuneração e do 
benefício.   
b) Para efeito de concessão do benefício de prestação 
continuada, considera-se pessoa com deficiência 
aquela com impedimento de médio e longo prazo.
c) Idosos em situação de acolhimento institucional 
de longa permanência não possuem o direito ao 
benefício de prestação continuada, visto que a 
instituição já recebe os recursos para o provimento 
de suas necessidades. 
d) O benefício de prestação continuada, após sua 
concessão,torna-se vitalício.
_________________________________________
29. Sobre o controle social na área da saúde, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

a)Os conselhos de saúde são baseados na 
concepção de participação social que tem sua base 
na universalização dos direitos e na ampliação do 
conceito de cidadania. 
b) O conselho de saúde é um espaço composto por 
usuários, gestores da saúde, prestadores de serviços 
e trabalhadores em saúde. 
c) Os conselhos de saúde e as conferências de 
saúde não são as únicas formas de controle social 
em saúde. 
d)As conferências de saúde são eventos realizados 
para discutir a política de saúde em cada esfera e 
propor diretrizes de ação. Por ser um evento permeado 
de decisões complexas, não há participação de 
usuários. 
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30. O serviço social tem na _______________ 
a base de sua fundação como especialização do 
trabalho. (IAMAMOTO, 2013, p. 27). 
Assinale a alternativa que completa a lacuna do texto 
de Marilda Villela Iamamoto:

a) Questão social. 
b) Pobreza. 
c)Política social. 
d)Filantropia. 
_________________________________________

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/12/2019.


