
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

EDITAL Nº 108, DE 26 DE JULHO DE 2022. 
  

TRABALHO

13.04.1988

UNIÃO

 

HOMOLOGA resultado preliminar do 

Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 101/2022, 

para contratação temporária de profissionais. 

 O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, em exercício, em conjunto com a 

Comissão de Processo Seletivo Simplificado, nos termos da Portaria nº 190/2022 e em conformidade com 

o Edital de Processo Seletivo nº 101/2022, TORNA PÚBLICO o presente Edital, que segue: 

 

1. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – Fica homologada a classificação 

preliminar, já com critérios de desempate, de acordo com o item 9, Edital n° 101/2022, dos candidatos 

inscritos para o Processo Seletivo Simplificado, aberto conforme Edital nº 101/2022, de contratação 

temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, 

Habitação e Cidadania, bem como, no anexo I, os gabaritos preliminares e as provas objetivas, conforme 

segue: 

 

1.1 APROVADOS: 

ASSITENTE SOCIAL 

COLOCAÇÃO NOME CPF/RG NOTA 

1° CAROLINA MARTINS DOS SANTOS 024.XXX.XXX-03 70 

2° ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA 013.XXX.XXX-42 65 

3° VERA LUCIA GONÇALVES 

LEGUISANO 

001.XXX.XXX-75 55 

4° TATIANE PIRES CORREIA 985.XXX.XXX-68 50 

 

1.2 REPROVADOS: 

ASSITENTE SOCIAL 

010 TATIANA GONÇALVES DE FREITAS 006.XXX.XXX-80 NOTA 

006 PRISCILA TELES PAZ 922.XXX.XXX-15 45 

011 LUZIHE MENDES MARTINS 871.XXX.XXX-20  

012 PATRICIA MOYANO NASCIMENTO 006.XXX.XXX-93  
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001 LUCIMAR DE FÁTIMA SOARES DOS 

SANTOS 

  684.XXX.XXX-72  

002 EVELISE DOS SANTOS ACUNHA 011.XXX.XXX-38  

003 ANA PAULA DA SILVA GOLDANI 005.XXX.XXX-32  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA. 

Registre-se e publique-se. 

 

 

 

 

ALUISIO CURTINOVE TEIXEIRA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

EDITAL Nº 108, DE 26 DE JULHO DE 2022. 
  

TRABALHO

13.04.1988

UNIÃO

ANEXO I 

GABARITO  

ASSISTENTE SOCIAL 

 

1 – E 6 – E 11 – C 16 – C 

2 – E 7 – D 12 – D 17 – D 

3 – B 8 – C 13 – C 18 – C 

4 – D 9 – C 14 – A 19 – C 

5 – E 10 – B 15 – C 20 – A 
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PROVAS 

ASSISTENTE SOCIAL 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto. 

A poesia, ao contrário da filosofia, não é um conhecimento teórico de natureza humana, mas imita, 

narrativa ou dramaticamente, ações e sentimentos, feitos e virtudes, situações e vícios dos seres humanos. 

No entanto, a poesia é diferente da história, embora esta também seja uma narrativa de feitos humanos e 

de situações, das virtudes e dos vícios dos humanos narrados. A diferença está no fato de que aquela visa, 

por meio de uma pessoa ou de um fato, a falar dos humanos em geral (cada pessoa […] não é ela em sua 

individualidade, mas é ela como exemplo universal, positivo ou negativo, de um tipo humano) e a falar 

de situações em geral (por meio de exemplos, do relato dramático de uma guerra, fala sobre a guerra), 

enquanto a história se refere à individualidade concreta de cada pessoa e de cada situação. A poesia trágica 

não fala de Édipo ou de Eletra, mas de um destino humano; a epopeia não fala de Helena, Ulisses ou 

Agamenon, mas de tipos humanos. A história, ao contrário, fala de pessoas singulares e situações 

particulares. Por isso, diz Aristóteles, a poesia está mais próxima da filosofia do que a história, já que esta 

nunca se dirige ao universo. 

(Marilena Chauí) 

QUESTÃO 1 

Observe a crase usada na frase retirada do texto. “A história se refere à individualidade”. 

Assinale a alternativa cujo uso da crase tem a mesma justificativa. 

(A) Estarei em casa até às 12h. 

(B) Entreguei a encomenda à minha vizinha. 

(C) No corre-corre diário, ela fez às compras às pressas. 

(D) Dirijo-me, no dia de hoje, à Vossa Senhoria para reivindicar meus direitos. 

(E) Naquela hora, os funcionários foram, já cansados, à manifestação. 

QUESTÃO 2 

Assinale a alternativa com pontuação e redação corretas. 

(A) As vezes o céu fica, tão perto, parece que vem estrelas, suavemente nos acariciar. 

(B) Os examinadores procediam a entrega das provas, dos cartões; havia, porém um entrave para o início 

das provas. 
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(C) Depois que há alguns anos, as farmácias deixaram de vender antibiótico sem receita, houveram 

inúmeros casos relatados de vidas salvas mas a população não acredita nisso. 

(D) Hoje, eu, faria o mesmo comentário feito anteriormente: vai visitar seus pais já que fazem anos que 

você não os vê; isso, certamente é inaceitável. 

(E) Enquanto não viajava, sofria; agora que conhece todas as partes do mundo, sofre mais, pois a 

impossibilidade de ir novamente o faz padecer mais. 

QUESTÃO 3 

Assinale a opção correta quanto à regência verbal: 

(A) Assisti o seu desassossego ao se deparar com aquela cena violenta junto aos menores. 

(B) Não lhe conheço bem para entregar uma encomenda de tão grande relevância. 

(C) O médico queria ajudar a ele naquela situação, mas a família resistiu. 

(D) Assiste-lhe o direito de reclamar sobre o preço injustificável daquele produto. 

(E) Informei-o que não havia problema de chegar tarde. 

QUESTÃO 4 

Em “O poeta foi pego em flagrante, recordando suas dores.” A palavra destacada tem o seu parônimo 

correspondente em fragrante. Dentre as opções abaixo, a que NÃO apresenta par de parônimos é: 

(A) Pequenez/pequinês. 

(B) Ótico/óptico. 

(C) Delatar/dilatar. 

(D) Despercebida/desapercebida. 

(E) Acender/ascender. 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 5 

Dados os números – 5, – 17/5 e – 2, se do maior subtrairmos o menor, obteremos: 

(A) 2  

(B) 7/5  

(C) –7  

(D) 8/5  

(E) 3 
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QUESTÃO 6 

Durante um incêndio em um apartamento de um edifício, os Bombeiros utilizaram uma escada Magirus 

para atingir a janela do apartamento. A escada faz um ângulo de 30° com a parede vertical do prédio. 

Sabendo que a altura do apartamento em relação ao chão é de 20m, qual é o comprimento da escada usada 

pelos Bombeiros? 

(A) 10m  

(B) 20m  

(C) 30m  

(D) 35m  

(E) 40 m 

QUESTÃO 7 

A função y = –7x – 3 (x – 2) se anulam para: 

(A) x = 1/5  

(B) x = 3/2  

(C) x = –3/2  

(D) x = 3/5  

(E) x = –3/5 

QUESTÃO 8 

José acompanhou o crescimento do caule de uma semente germinada. Ele observou que o crescimento 

diário da planta era constante. No primeiro dia sua altura foi de 10mm, no 2º dia 15mm, no 3º dia 20mm 

e no último dia foi de 80mm. Quanto tempo durou sua observação? 

(A) 05 dias 

(B) 10 dias 

(C) 15 dias 

(D) 20 dias 

(E) 25 dias 

  

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

QUESTÃO 9 

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a educação como dever do Estado da seguinte maneira: 

(A) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade somente ao ensino fundamental. 
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(B) Atendimento em creche para todas as crianças de zero a seis anos de idade. 

(C) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino. 

(D) Ensino médio, obrigatório e gratuito, somente para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. 

(E) Atendimento no ensino médio, através de programas suplementares, gratuitos e obrigatórios de 

material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

QUESTÃO 10 

Todas as crianças e os adolescentes devem ser protegidos contra todas as ocorrências de ameaça ou 

violação de direitos. Sendo assim: 

(A) É de responsabilidade exclusiva do Conselho Tutelar atuar na promoção, proteção e defesa dos 

direitos da criança e do adolescente. 

(B) Cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios atuar de forma articulada na 

elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de 

tratamento cruel ou degradante. 

(C) Cabe somente aos profissionais de saúde e de assistência social participar de capacitações para o 

desenvolvimento das competências necessárias à identificação de todas as formas de violência contra a 

criança e o adolescente. 

(D) É obrigação do município desenvolver ações públicas específicas para os pais junto as escolas que 

visem promover orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico. 

(E) Cabe ao município promover espaços de atuação focados nas famílias em situação de violência, com 

participação particularmente do Ministério Público e do Judiciário. 

QUESTÃO 11 

A Resolução do CFESS no 273, de 13 de março de 

1993, institui: 

 

(A) A anotação da responsabilidade Técnica no âmbito do Serviço Social. 

(B) A Tabela de Honorários. 

(C) O Código de Ética Profissional. 

(D) A carga horária de trabalho do Assistente Social. 

(E) O fornecimento da Certidão de Disciplina e/ou Ética de objeto na fase em que se encontra a denúncia. 

QUESTÃO 12 

Assinale a alternativa que indica corretamente um dos valores que alicerçam os princípios fundamentais 

explícitos no Código de Ética do Assistente Social (1993). 

(A) Empatia. 

(B) Tolerância. 
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(C) Generosidade. 

(D) Liberdade. 

(E) Altruísmo. 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que indica corretamente as alterações apresentadas no Código de Ética do 

Assistente Social (1993) a partir da Resolução FESS 594/2011. 

(A) Substituir a designação “orientação sexual” por “opção sexual”. 

(B) Substituir a categoria “identidade de gênero” por “gênero”. 

(C) Adotar as correções gramaticais e ortográficas no Código de Ética do Assistente Social de modo a 

aperfeiçoá-lo e adequá-lo às novas regras da língua portuguesa. 

(D) Numerar em ordem intermitente, em algarismos romanos, os princípios contidos no Código de Ética 

do Assistente Social. 

(E) A pena de suspensão acarreta ao assistente social a interdição do exercício profissional em todo 

território nacional, pelo prazo de 1 ano. 

QUESTÃO 14 

Sobre as entidades de atendimento ao Idoso, é correto afirmar: 

(A) Deverão apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios do 

Estatuto do Idoso. 

(B) Todas as entidades de atendimento serão mantidas pela prefeitura, observadas as normas de 

planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso. 

(C) Apenas as 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. 

(D) O dirigente de instituição prestadora de atendimento ao idoso responderá somente na instância civil 

pelos atos que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das sanções administrativas. 

(E) Todas as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso terão direito 

à assistência psicológica gratuita por parte do Estado. 

 

QUESTÃO 15 

De acordo com a Norma Operacional Básica/NOB SUAS, nos municípios de Pequeno Porte II qual a 

composição da equipe técnica de referência do CRAS? 

(A) 2 técnicos de nível médio e 2 técnicos de nível superior, sendo 1 assistente social e preferencialmente 

1 psicólogo. 

(B) 2 técnicos de nível médio e 3 técnicos de nível superior, sendo 1 assistentes sociais, 1 psicólogo e 

preferencialmente 1 profissional que compõe o SUAS. 
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(C) 3 técnicos de nível médio e 3 técnicos de nível superior, sendo 2 assistentes sociais e 

preferencialmente 1 psicólogo. 

(D) 4 técnicos de nível médio e 2 técnicos de nível superior, sendo 1 assistentes sociais e um 1 psicólogo. 

(E) 4 técnicos do nível médio e 4 técnicos do nível superior, sendo 2 assistentes sociais, 1 psicólogo e 1 

profissional que compõe o SUAS 

QUESTÃO 16 

Segundo o que prevê a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), entre as diretrizes que presidem a 

organização da assistência social está: 

(A) a primazia da responsabilidade do Estado na condução da assistência social em cada esfera de 

governo. 

(B) a gestão e comando compartilhado da política de assistência social entre os entes públicos e privados. 

(C) a proteção social contributiva articulada à coordenação integrada de serviços e benefícios 

assistenciais. 

(D) a descentralização político-administrativa dada a necessidade de reforçar os critérios de elegibilidade 

dos usuários. 

(E) o comando único das ações em cada nível governamental, respeitando-se as especificidades de cada 

região. 

QUESTÃO 17 

Constitui um princípio fundamental do código de ética profissional do/a Assistente Social: 

(A) a defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. 

(B) o posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos 

bens à população mais pobre. 

(C) a defesa do aprofundamento da democracia, respeitando-se a autoridade governamental. 

(D) o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito e tolerância a todo tipo de pensamento 

permitindo a liberdade de expressão. 

(E) a garantia do pluralismo e do respeito às correntes profissionais democráticas existentes com base no 

ecletismo. 

QUESTÃO 18 

O projeto ético político do serviço social tem suas raízes na: 

(A) superação do estigma social. 

(B) recusa à teoria dialético-marxista. 

(C) crítica ao conservadorismo. 

(D) valorização da dimensão prático-interventiva. 

(E) adoção de valores liberais democráticos. 
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LEGISLAÇÃO 

Conforme Lei Municipal nº 855/2000 

QUESTÃO 19 

São requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal: 

I - ser brasileiro; 

II - ter idade mínima de 20 (vinte) anos, no momento da nomeação; 

III - estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 

IV - gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico; 

V – não atender as condições prescritas em lei para o cargo; 

 

Assinale a alternativa com as opções que estão incorretas: 

 

(A) I, II, V 

(B) I, II, IV 

(C) II e V 

(D) Apenas II 

(E) Apenas V 

QUESTÃO 20 

O cumprimento do estágio probatório de que trata o parágrafo 4º do Artigo 41 da CF/88, na redação dada 

pela emenda constitucional nº 19 de 05 de junho de 1998, o servidor nomeado por concurso público 

adquire estabilidade após _______ anos de efetivo exercício no cargo. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna se encontra em: 

(A) 3 (três) 

(B) 4 (quatro) 

(C) 5 (cinco) 

(D) 6 (seis) 

(E) 7 (sete) 

 

 


