
 

 
 

 

PERÍODO MANHÃ 

CONCURSO PÚBLICO 001/2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ – PR  
 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas.
 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 
Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 4 
Informática Básica 5 a 7 
Conhecimentos Gerais 8 a 9 
Conhecimentos Específicos 10 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.  
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após 

autorização. 
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 
constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, 
para devidas providências da Comissão Organizadora. 

8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul 
ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, 

chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do candidato. Em hipótese 
alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será 
o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, 
o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Atenção: 
verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma 
diferente das instruções serão anuladas. 

14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno 
de Questões, se for o caso. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do 
Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da 

sala. 
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Ioga para tod@s 
Muitos brasileiros descobriram a prática milenar na 

quarentena. Ao equilibrar corpo e mente, ela melhora a 
imunidade, algo bem-vindo agora e lá adiante 

Por Paula Desgualdo  
 

Em uma manhã fria de segunda-feira em São Paulo, a 
sala de aula virtual do professor Marcos Rojo, cofundador do 
Instituto de Ensino e Pesquisa em Yoga, estava cheia. Se fosse 
presencialmente, nas mesmas condições, ele calcula que talvez 
contasse com um terço do número de alunos, que ainda não 
estão saindo de casa para praticar. Nos últimos meses, Rojo tem 
reunido semanalmente cinco turmas de 80 estudantes, entre eles 
alguns que haviam se mudado para outros países.  

“Nunca havíamos chegado à metade disso na 
academia”, conta. No início da pandemia de Covid-19 no 
Brasil, em março de 2020, ele não acreditava que seria possível 
garantir um nível de qualidade nos encontros diante da tela. 
Como muitos instrutores, no entanto, acabou se adaptando e já 
não pretende mais largar a modalidade remota, que permite 
alcançar um número maior de praticantes. “Acredito que 
existem prós e contras. Pode ser mais desafiador para quem está 
na própria casa manter a concentração com cachorro, criança e 
às vezes até televisão ligada”, analisa o professor.  

Os tempos de confinamento parecem não só ter 
ampliado a rede de conexões de quem já estava familiarizado 
com o universo da ioga mas fez crescer o interesse de muitos 
brasileiros à procura de mais saúde física e mental, impactados 
tanto pela impossibilidade de manter uma rotina de atividade 
física como pela carga de ansiedade desse período. Dados do 
Google Trends mostram que, depois da segunda quinzena de 
março, houve um aumento médio de 25 pontos, em uma escala 
de 0 a 100, nas buscas relacionadas a ioga. Já a procura por 
“ioga online” no site foi 25 vezes maior no primeiro semestre 
deste ano do que no mesmo período de 2019.  

Para Márcia Micheli, professora de hatha ioga há 21 
anos, os números não surpreendem. “Ioga é uma porta de 
entrada para o encontro de você com você mesmo, e a pandemia 
mexeu com isso de uma maneira muito forte. As pessoas estão 
buscando recursos para lidar com o novo, com o medo, com as 
dificuldades em seus relacionamentos”, avalia. Na ioga, corpo, 
mente e espírito não estão separados e se refletem mutuamente. 
Entende-se, assim, que um estado de bem-estar não envolve só 
o aspecto físico nem exclusivamente o emocional.  

O propósito original das posturas é garantir um fluxo de 
energia em camadas mais sutis da nossa fisiologia. “Buscar a 
saúde física por meio da ioga é uma coisa muito boa. Ela pode 
oferecer isso, mas também pode dar muito mais, abrindo o 
indivíduo para outras dimensões do seu ser”, defende a 
professora Micheli.  
[...] 

Disponível em: https://saude.abril.com.br/fitness/ioga-para-tods/ 

 
1. Assinale a alternativa que apresenta um sujeito 

composto. 
a) “O propósito original das posturas é garantir um fluxo 

de energia em camadas mais sutis da nossa fisiologia” 
b) “Ela pode oferecer isso, mas também pode dar muito 

mais” 
c) “os números não surpreendem” 
d) “Na ioga, corpo, mente e espírito não estão separados” 
 

2. Analise: “Como muitos instrutores, no entanto, 
acabou se adaptando e já não pretende mais largar a 
modalidade remota” e assinale a alternativa que 
apresenta a classificação correta dos vocábulos em 
destaque, respectivamente. 

a) Adjetivo; verbo; preposição; substantivo. 
b) Advérbio; verbo; conjunção; adjetivo. 
c) Conjunção; preposição; substantivo; verbo. 
d) Preposição; verbo; conjunção e substantivo. 
 
3. Analise: “Em uma manhã fria de segunda-feira em 

São Paulo, a sala de aula virtual do professor Marcos 
Rojo, cofundador do Instituto de Ensino e Pesquisa 
em Yoga, estava cheia.” E assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Há a presença de um advérbio de tempo. 
b) Há um aposto explicativo. 
c) Há uma oração subordinada. 
d) Há um sujeito simples.  
 
4. Analise: “Nunca havíamos chegado à metade disso 

na academia” e assinale a alternativa que apresenta 
o núcleo do sujeita desta oração. 

a) Nunca. 
b) Havíamos. 
c) Academia. 
d) O sujeito está oculto. 
 

Informática Básica 
 
5. Analise as alternativas e assinale a que melhor define 

a ação da função Alt + F4, considerando que o 
usuário esteja usando o Windows 10, instalação 
padrão, português do Brasil. 

 Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa 
que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente. 

a) Desfazer uma ação. 
b) Mudar o layout do teclado quando houver vários layouts 

de teclado disponíveis. 
c) Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo. 
d) Copiar o item selecionado. 
 
6. Considerando o MS-Word 2016 (em português e em 

sua configuração padrão), analise as alternativas e 
assinale a que representa o nome da opção na barra 
de menu que dá acesso ao recurso de SmartArt. 

a) Design. 
b) Inserir. 
c) Referência. 
d) Correspondências. 
 
7. Analise as alternativas e assinale a que corretamente 

representa a sigla do protocolo que serve para 

receber mensagens eletrônicas pela internet. 
a) HTML 
b) HTTPS 
c) TCP/IP 
d) SMTP 
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Conhecimentos Gerais 
 
8. Segundo o Art. 69 da Lei Orgânica Municipal quem 

são os auxiliares do prefeito? 
a) Os Eleitores. 
b) Os Vereadores. 
c) Os secretários municipais 
d) Os membros do Ministério Público. 
 
9. Qual o nome dos atuais presidentes da Câmara dos 

Deputados e Senado Federal respectivamente? 
a) Michel Temer e Aécio Neves. 
b) Eduardo Bolsonaro e Alexandre Frota. 
c) Aníbal Gomes e Roberto Requião. 
d) Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
10. Com relação às competências do Assistente Social, 

conforme disposto no Art. 4º da Lei nº 8.662/1993, 
analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 

sociais junto a órgãos da administração pública, 

direta ou indireta, empresas, entidades e 

organizações populares. 
II. Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos 

sociais no sentido de identificar recursos e de fazer 

uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus 

direitos. 
III. Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam 

contribuir para a análise da realidade social e para 

subsidiar ações profissionais. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
11. São competências do Conselho Federal de Serviço 

Social (CFESS) dispostas na Lei nº 8.662/1993, 
exceto: 

a) orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o 
exercício da profissão de Assistente Social, em conjunto 
com o CRESS. 

b) funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional. 
c) expedir carteiras profissionais de Assistentes Sociais, 

fixando a respectiva taxa. 
d) estabelecer os sistemas de registro dos profissionais 

habilitados. 
 
12. Com relação aos princípios que regem a assistência 

social, em consonância ao disposto no Art. 4º da Lei 
nº 8.742/1993, assinale a alternativa correta. 

a) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas. 

b) Descentralização político-administrativa para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando 
único das ações em cada esfera de governo. 

c) Participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis. 

d) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da 
política de assistência social em cada esfera de governo. 

 

13. Segundo o disposto na Lei nº 8.742/1993, a gestão das 
ações na área de assistência social fica organizada 
sob a forma de um sistema 

a) centralizado e participativo. 
b) descentralizado e participativo. 
c) descentralizado e único. 
d) participativo e único. 
 
14. De acordo com o disposto na Lei nº 8.080/1990, 

assinale alternativa incorreta. 
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício. 

b) O dever do Estado em garantir a saúde exclui o das 
pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 

c) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

d) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único 
de Saúde (SUS), em caráter complementar. 

 
15. São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), 

exceto: 
a) a identificação e divulgação dos fatores condicionantes 

e determinantes da saúde. 
b) a formulação de política de saúde destinada a promover, 

nos campos econômico e social, a observância do 
disposto no § 1º do Art. 2º da Lei nº 8.080/1990. 

c) a assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 

d) a universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

 
16. “É dever ___________________________ assegurar, 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária” (Art. 4º do Estatuto da 
Criança e do Adolescente). 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna. 
a) da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público 
b) da família, da comunidade e do setor privado 
c) somente da família 
d) somente do poder público 
 
17. A garantia de prioridade no atendimento aos direitos 

de crianças e adolescentes não compreende 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 

circunstâncias. 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 

relevância pública. 
c) exposição a negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 
d) preferência na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas. 
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18. Com relação aos aspectos que compreendem a 
garantia de prioridade aos direitos da pessoa idosa, 
assinale a alternativa correta. 

a) Atendimento preferencial imediato e em grupos junto 
aos órgãos privados prestadores de serviços à 
população. 

b) Destinação privilegiada de recursos privados nas áreas 
relacionadas com a proteção ao idoso. 

c) Priorização do atendimento do idoso por meio do 
atendimento asilar. 

d) Viabilização de formas alternativas de participação, 
ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. 

 
19. A respeito das ações de prevenção e manutenção da 

saúde da pessoa idosa, analise as assertivas e assinale 
a alternativa correta. 

I. Cadastramento da população idosa em base 

territorial. 
II. Atendimento geriátrico e gerontológico em 

ambulatórios. 
III. Atendimento domiciliar, incluindo a internação, 

para a população que dele necessitar e esteja 

impossibilitada de se locomover, inclusive para 

idosos abrigados e acolhidos por instituições 

públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e 

eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos 

meios urbano e rural. 
a) Todas estão corretas. 
b) Todas estão incorretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Apenas I está correta. 
 
20. A ______________ é indissociável da sociabilidade 

capitalista e, na sociedade burguesa, sua gênese 
deriva do caráter coletivo da produção contraposto à 
apropriação privada da própria atividade humana. 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna. 
a) questão econômica 
b) questão social 
c) pobreza 
d) desigualdade social 
 
21. A primeira Escola de Serviço Social brasileira foi 

fundada em 1936, em São Paulo, pelo 
a) Centro de Estudos e Assistência Social. 
b) Centro de Estudos e Serviço Social. 
c) Centro de Estudos e Ação Social. 
d) Centro de Educação em Serviço Social. 
 
22. “Posicionamento em favor da equidade e justiça 

social, que assegure universalidade de acesso aos 
bens e serviços relativos aos programas e políticas 
sociais, bem como sua gestão democrática”. 

 O texto acima refere-se a 
a) Artigo da Lei de Regulamentação da Profissão (Lei nº 

8.662/1993). 
b) Fundamento da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS). 
c) Diretriz da Sistema Único de Saúde (SUS). 
d) Princípio Fundamental do Código de Ética do Assistente 

Social. 
 
 
 
 
 

23. Em sua relação com assistentes sociais e outros 
profissionais, é dever do Assistente Social 

a) ao realizar crítica pública a colega e outros/ as 
profissionais, fazê-lo sempre de maneira objetiva, 
construtiva e comprovável, assumindo sua inteira 
responsabilidade. 

b) prevalecer-se de cargo de chefia para atos 
discriminatórios e de abuso de autoridade. 

c) participar em sociedades científicas e em entidades 
representativas e de organização da categoria que 
tenham por finalidade, respectivamente, a produção de 
conhecimento, a defesa e a fiscalização do exercício 
profissional. 

d) apoiar e/ou participar dos movimentos sociais e 
organizações populares vinculados à luta pela 
consolidação e ampliação da democracia e dos direitos 
de cidadania. 

 
24. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais 

dispostos na Constituição Federal de 1988, exceto: 
a) seguro-desemprego, em caso de desemprego 

involuntário. 
b) salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, 

capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às 
de sua família com moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência 
social, com reajustes periódicos que lhe preservem o 
poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim. 

c) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade 
do trabalho. 

d) remuneração do trabalho noturno inferior à do diurno. 
 
25. Sobre o significado social da profissão, assinale a 

alternativa incorreta. 
a) O significado social da profissão só pode ser 

desvendado em sua inserção na sociedade, ou seja, a 
análise da profissão, de suas demandas, tarefas e 
atribuições em si mesmas não permitem desvendar a 
lógica no interior da qual essas demandas, tarefas e 
atribuições ganham sentido. 

b) É preciso ultrapassar a análise do Serviço Social em si 
mesmo para situá-lo no contexto de relações mais 
amplas que constituem a sociedade capitalista, 
particularmente, no âmbito das respostas que esta 
sociedade e o Estado constroem, frente à questão social 
e às suas manifestações, em múltiplas dimensões. 

c) As múltiplas dimensões das manifestações da questão 
social constituem a sociabilidade humana e estão 
presentes no cotidiano da prática profissional, 
condicionando-a e atribuindo-lhe características 
particulares. 

d) As múltiplas dimensões das manifestações da questão 
social constituem a sociabilidade humana, porém, não 
estão presentes no cotidiano da prática profissional. 
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26. Segundo Yasbek (2009), é conhecida a relação entre 

a profissão e o ideário católico na gênese do Serviço 

Social brasileiro. Sobre esta relação, assinale a 

alternativa incorreta. 
a) A relação com a Igreja Católica vai imprimir à profissão 

caráter de apostolado fundado em uma abordagem da 
questão social como problema moral e religioso. 

b) A partir da relação com o ideário católico, a questão 
social passa a ser percebida como reflexo das 
contradições da sociedade capitalista. 

c) Nesse momento, a profissão vai desenvolver uma 
intervenção que prioriza a formação da família e do 
indivíduo para solução dos problemas e atendimento de 
suas necessidades materiais, morais e sociais. 

d) O contributo do Serviço Social, nesse momento, incidirá 
sobre valores e comportamentos de seus "clientes" na 
perspectiva de sua integração à sociedade, ou melhor, 
nas relações sociais vigentes. 

 
27. São vertentes do Movimento de Reconceituação do 

Serviço Social: 
a) Modernizadora; inspirada na Fenomenologia; Marxista. 
b) Modenizadora; Marxista; Católica. 
c) Católica; Protestante; inspirada na Fenomenologia. 
d) Modernizadora; inspirada na Fenomenologia; 

Protestante. 
 
28. De acordo com o Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS), as competências e atribuições dos 

assistentes sociais, na política de Assistência Social, 

requisitam do profissional algumas competências 

gerais que são fundamentais à compreensão do 

contexto sócio-histórico em que se situa sua 

intervenção. Sobre tais competências gerais, analise 

as assertivas e assinale a alternativa correta. 
I. Apreensão crítica dos processos sociais de produção 

e reprodução das relações sociais numa perspectiva 

de totalidade. 
II. Análise do movimento histórico da sociedade 

brasileira, apreendendo as particularidades do 

desenvolvimento do Capitalismo no país e as 

particularidades regionais. 
III. Compreensão do significado social da profissão e de 

seu desenvolvimento sócio-histórico, nos cenários 

internacional e nacional, desvelando as 

possibilidades de ação contidas na realidade. 
IV. identificação das demandas presentes na sociedade, 

visando formular respostas profissionais para o 

enfrentamento da questão social, considerando as 

novas articulações entre o público e o privado. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II e IV estão corretas. 
c) Todas estão corretas. 
d) Todas estão incorretas. 
 
29. São eixos de atuação de assistentes sociais na Política 

de Saúde, conforme o documento Parâmetros para 

Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde 

(CFESS): 
a) Atendimento direto aos usuários; Mobilização, 

participação e controle social; Investigação, 
planejamento e gestão; Assessoria, qualificação e 
formação profissional. 

b) Atendimento direto aos usuários; Mobilização, 
participação e controle social; Realização de plantões. 

c) Atendimento direto aos usuários; Mobilização, 
participação e controle social; Investigação, 
planejamento e gestão. 

d) Mobilização, participação e controle social; 
Investigação, planejamento e gestão; Realização de altas 
médicas. 

 
30. De acordo com a Resolução CFESS nº 493/2006, o 

local de atendimento destinado ao assistente social 

deve ser dotado de espaço suficiente para abordagens 

individuais ou coletivas, conforme as características 

dos serviços prestados, e deve possuir e garantir as 

seguintes características físicas, exceto: 
a) iluminação adequada ao trabalho diurno apenas, 

conforme a organização institucional.  
b) recursos que garantam a privacidade do usuário naquilo 

que for revelado durante o processo de intervenção 
profissional. 

c) ventilação adequada a atendimentos breves ou 
demorados e com portas fechadas.  

d) espaço adequado para colocação de arquivos para a 
adequada guarda de material técnico de caráter 
reservado. 
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