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 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“ASSISTENTE SOCIAL / ASISTENTE SOCIAL - CRAS” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria 

da Penha, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as 

seguintes medidas protetivas de urgência, exceto: 

A) Cassação imediata do porte de armas.  

B) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. 

C) Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 

D) Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento 

multidisciplinar ou serviço similar. 

 

02. Conforme a Lei Maria da Penha, na Seção III, que dispõe sobre as medidas protetivas de urgência 

à ofendida, poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, exceto:  

A) Encaminhar à ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou 

de atendimento. 

B) Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após 

afastamento do agressor. 

C) Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 

guarda dos filhos e alimentos. 

D) Determinar a separação de bens. 

 

03. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por 

meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

e de ações não-governamentais, tendo por diretriz: 

A) A oferta de atendimento assistencial especializado para as mulheres, fortalecido pela 

implantação dos conselhos de direitos da mulher.  

B) A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção 

de parceria entre empresas, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação 

da violência doméstica e familiar contra a mulher. 

C) A promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a 

perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às consequências e à 

frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados, 

a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas 

adotadas. 
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D) A implementação de atendimento policial rápido para as mulheres, para que o sofrimento da 

vítima possa ser amenizado. 

 

04. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 

esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária. A garantia de prioridade compreende: 

A) Atendimento preferencial imediato, coletivo, junto aos órgãos públicos e privados 

prestadores de serviços à população. 

B) Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as 

demais gerações. 

C) Urgência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. 

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

 

05. De acordo com o Art. 10, do Estatuto do Idoso, é obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à 

pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, 

políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. O direito à liberdade 

compreende, entre outros, os seguintes aspectos, exceto: 

A) Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 

restrições legais. 

B) Autonomia e participação. 

C) Crença e culto religioso. 

D) Prática de esportes e de diversões. 

 

06. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, acerca do Direito à Convivência Familiar e 

Comunitária, leia os itens a seguir:  

I. 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.  

II. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou 

institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 01 (um) ano, devendo a autoridade 

judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou 

multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou 

colocação em família substituta. 
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III. 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.  

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I, II e III. 

 

07. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto 

articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal 

e dos municípios. São linhas de ação da política de atendimento, exceto: 

A) Políticas sociais básicas. 

B) Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção social 

e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências. 

C) Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de 

negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. 

D) Serviço de identificação e localização de famílias substitutas temporárias. 

 

08. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 

contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 

iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.  A assistência 

social tem por objetivo: 

A) A vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das 

famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos.  

B) A descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

e comando único das ações em cada esfera de governo. 

C) A participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

D) A primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em 

cada esfera de governo. 

 

09. Unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de 

vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território 

de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social 

básica às famílias. De que equipamento trata o enunciado da questão? 
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A) Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). 

B) Casa Lar. 

C) Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 

D) Residência inclusiva. 

 

10. Marque a opção que apresenta os serviços socioassistenciais ofertados na Proteção Social Básica. 

A) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para 

pessoas com deficiência e idosas. 

B) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), Serviço 

Especializado em Abordagem Social e Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 

Públicas e de Emergências. 

C) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Serviço de Proteção Social Básica no 

domicílio para pessoas com deficiência e idosas. 

D) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Serviço Especializado em 

Abordagem Social e Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de 

Emergências. 

 

11. Em conformidade com o Norma Operacional Básica (do SUAS) – Recursos Humanos, são 

princípios éticos que orientam a intervenção dos profissionais da área de assistência social, exceto: 

A) Defesa intransigente dos direitos socioassistenciais. 

B) Compromisso em ofertar serviços, programas, projetos e benefícios de qualidade que 

garantam a oportunidade de convívio para o fortalecimento de laços familiares e sociais. 

C) Proteção dos usuários do acesso a informação, garantindo conhecer o nome e a credencial de 

quem os atende. 

D) Proteção à privacidade dos usuários, observado o sigilo profissional, preservando sua 

privacidade e opção e resgatando sua história de vida. 

 

12. De acordo com o Código de Ética profissional, constituem direitos do/a assistente social, exceto: 

A) Livre exercício das atividades inerentes à Profissão. 

B) Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional. 

C) Pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos de 

interesse da população. 

D) Utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da Profissão. 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Analise a frase a seguir: “Aproximou-se da banca de jornal, bastante surpreso com a foto.” 

Acerca dos conhecimentos sobre emprego pronominal, assinale a alternativa correta referente ao 

pronome destacado: 

A) Trata-se de um pronome enclítico. 

B) Trata-se de um pronome proclítico. 

C) Trata-se de um pronome mesoclítico. 

D) Trata-se de um pronome equívoco. 

 

14. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado corretamente: 

A) As vendas à prazo aumentaram no Natal. 

B) O carro parou à beira do precipício. 

C) Maria levou bolo à um vizinho novo de seu bairro. 

D) Ele espera chegar à qualquer posição de prestígio na empresa em que trabalha. 

 

15. Analise a frase a seguir: “Será uma vida nova, começará hoje, não haverá nada para trás.” 

Com base no conhecimento sobre períodos compostos por orações coordenadas, assinale a 

alternativa correta: 

A) A frase representa um período composto por oração coordenada sindética explicativa. 

B) A frase representa um período composto por oração coordenada assindética. 

C) A frase representa um período composto por oração coordenada sindética aditiva. 

D) A frase representa um período composto por oração coordenada sindética conclusiva. 

 

16. Analise o trecho a seguir: “Mais de um reservaram lugar na primeira fila.” 

Analisando o trecho de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa, é correto afirmar que nele 

há um erro de: 

A) Concordância verbal. 

B) Regência verbal. 

C) Ortografia. 

D) Concordância nominal. 

 

17. Analise o trecho a seguir: “Em setembro de 2015, o relator do processo, negou provimento ao 

recurso. Segundo ele, a norma que estipular o extorno dos créditos é inconstitucional por violar o 

princípio da não cumulatividade, “ocorrendo à saída do produto com incidência do imposto em 

quantificação reduzida da base correspondente, ausente o poder de escolha pelo contribuinte”.  
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(Adaptado de JusBrasil, 26/02/2017) 

Assinale a alternativa cuja palavra destacada do texto se encontra com a grafia incorreta: 

A) Estipular. 

B) Extorno. 

C) Reduzida. 

D) Incidência. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Após a morte do jurista Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal em um acidente aéreo, quem 

foi indicado pelo atual presidente da república, Michel Temer, para ocupar o cargo? 

A) Dias Toffoli. 

B) Carmem Lúcia. 

C) Alexandre de Moraes. 

D) Luís Roberto Barroso. 

 

19. A lei orgânica de Descanso/SC afirma em seu artigo 177º que o município prestará assistência: 

A) Técnica e financeira as escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, nos termos da lei. 

B) Jurídica e Técnica apenas as escolas comunitárias, nos termos da lei. 

C) Patrimonial e de segurança as escolas filantrópicas ou confessionais, nos termos da lei. 

D) Jurídica e personalizada somente as escolas confessionais, nos termos da lei. 

 

20. A colonização da cidade de Descanso/SC, teve início em 1934, com a chegada dos primeiros 

colonos, sendo na sua maioria de origem: 

A) Holandesa. 

B) Alemã. 

C) Polonesa. 

D) Norte americana. 

 


