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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

DO CARTÃO-RESPOSTA

MARQUE ASSIM:

NUNCA MARQUE ASSIM:

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Concurso Público  –  Nº 001 / 2016  
 

 
 

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

 Nesta prova você encontrará: 
10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação e 
20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

 Você está recebendo um Caderno com um total de 40 questões do tipo múltipla esco-
lha, uma Folha Intermediária de Respostas e um Cartão-Resposta. 

 

 Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa corre-
ta. 

 

 Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

 Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas, transcreva as alternativas escolhidas para o 
Cartão-Resposta, preenchendo, forte e completa-
mente, a bolha com caneta esferográfica azul-escura 
ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem 
utilize outro tipo de caneta. 

 

 No Caderno de Questões, você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

 O Cartão-Resposta e o Caderno de Questões serão devolvidos ao fiscal. 
 

 Assine e date, no verso, o Cartão-Resposta. 
 

 Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.  
 

 Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

 Duração da Prova: 3 (três) horas.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

 
Blumenau, 22 de maio de 2016.  
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 

 
Leia o texto com atenção para responder às questões de 1 a 10. 
Os parágrafos foram numerados de 1 a 18. 
 

A GUERRA DOS MAUS E DOS BONS 
 
1 Por que será que o mal vence (ou parece vencer) o bem? 
2 Se o bem é tão bom, por que o mal, que é mau, vive acuando o bem? 
3 Se o bem causa prazer e o mal causa dor, ansiedade, pânico, horror e morte, por que os seres humanos 

não derrotam o mal com o bem? 
4 Lembro-me de ter lido, há muito, um texto de Bertrand Russel sobre o mal que os bons fazem. Era algo in-

trigante e me assustei quando li isso a primeira vez. Então, alguém com as melhores intenções pode desencadear 
dramas e tragédias? O inferno está mesmo cheio de boas intenções? 

5 Quando foi que o bem ganhou uma guerra? 
6 Essa já é uma pergunta insidiosa, pois quem se mete numa guerra para lutar tem que sangrar e matar, e 

isso é o mal em sua forma mais dura. Foi assim nas Cruzadas, foi assim na Inquisição, foi assim nas guerras de 
independência, foi assim nos conflitos contra o nazismo e outros totalitarismos. O guerrilheiro vem com aquele 
papo de Guevara, de que tem que matar sem perder a ternura; tem gente que acha isso bonito, desde que seja 
ele a exercer a “ternura” sobre outros. 

7 Sim, tem o caso de Gandhi, que moveu guerra pacífica contra o violento e opressor império britânico e 
ganhou. Isso nos dá algum alento. Mas por que será que o mal vence (ou parece vencer), como atestam diaria-
mente os jornais? 

8 Cabisbaixo, sussurro para mim mesmo: essa é uma luta desigual. 
9 É aí a raiz do problema. A luta entre bem e mal é uma luta desigual, repito. O bem não pode, não deve 

usar as armas do mal e está eticamente impedido de fazê-lo. Se o bem usar as armas do mal, transforma-se em 
mal. Sim, há o caso da “legítima defesa”, a hora em que o instinto de vida se sobrepõe ao instinto de morte. Isso 
tanto no plano pessoal quanto nas guerras de resistência. Mas aí, o mal e o bem de novo se misturaram. 

10 E como se misturam! Então, não há uma porção de registros históricos da luta entre o bem e o bem? Um 
bem que se julga mais bem que o outro bem e que se julga tão mais bem que o outro bem que, para ele, o outro 
bem é o mal. 

11 Salomão asseverou e Freud confirmou. “O homem é mau desde a sua meninice”. Que fazer? Ambos 
eram sábios. E nós? 

12 Há males que vêm para o bem? Há. Dizem. Então, nesse caso, o mal é um bem, logo o mal não é tão 
mau assim. 

13 Posso combater o mal só com as armas do bem? 
14 Se subirmos os morros e conversarmos franciscanamente com o tráfico, como vai ser? Talvez facilite se 

eu subir o morro levando saúde, escolas, moradia e outras formas de bem. Acredito até que a maioria da popula-
ção agradeça, feliz, e volte a acreditar no bem. Mas haverá sempre alguém, um núcleo que faz do mal o seu modo 
de vida. Talvez não somente porque tais pessoas sejam de natureza perversa, mas porque o mal produz resulta-
dos mais rápidos. Na corrida entre o bem e o mal, o bem é a tartaruga e o mal é Aquiles. Mas, quem sabe, haja 
alguma esperança, já que na Grécia um filósofo andou dizendo que Aquiles não alcançará jamais a tartaruga... 

15 É uma aposta ou um simples paradoxo de Zenão?* 
16 O que é o mal para mim é o mal para você? Bem ou mal, somos todos bons e maus. 
17 Bem, não sei se fiz bem em começar este texto. E como não há mal que sempre dure, fico por aqui. 
18 Ainda bem. 

(SANT’ANNA, Affonso Romano de.  Estado de Minas ─ Cultura ─ 22/7/2007. Adaptado.) 

* Zenão (séc. V a.C.): Filósofo grego, criador da dialética. Inventou uma parábola em que, numa corrida, caso a 
tartaruga saísse na frente, Aquiles jamais a alcançaria, pelo simples fato de que não existe movimento e nem 
tempo ─ o que traz em si a eterna contradição. 
 
 
1- Entre as alternativas abaixo, assinale o período em que a conjunção “se” introduz ideia de causa à oração 

subordinada que funciona como ponto de partida de um raciocínio: 
(A) “Se o bem causa prazer e o mal causa dor, ansiedade, pânico, horror e morte, por que os seres humanos 

não derrotam o mal com o bem?” (3º parágrafo) 
(B) “Bem, não sei se fiz bem em começar este texto.” (penúltimo parágrafo) 
(C) “Talvez facilite se eu subir o morro levando saúde, escolas, moradia e outras formas de bem.” (14º pará-

grafo) 
(D) “Se o bem usar as armas do mal, transforma-se em mal.” (9º parágrafo) 
(E) “Mas aí, o mal e o bem de novo se misturaram.” (9º parágrafo) 
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2- Diante de cada afirmativa, escreva V, para a que for verdadeira, e F, para a falsa: 
 

( ) O período “Acredito até que a maioria da população agradeça, feliz, e volte a acreditar no bem.” (14º 
parágrafo) é composto por subordinação. 

( ) Na última linha do 6º parágrafo, as aspas são usadas para pôr em evidência a palavra “ternura”,  em-
pregada em sentido figurado. 

( ) A voz passiva é utilizada em: “O bem não pode, não deve usar as armas do mal [...]”. (9º parágrafo) 
( ) A concordância verbal está correta em ambos os casos: Havia pessoas de natureza perversa em nos-

so meio./ Haviam pessoas de natureza perversa em nosso meio. 
( ) Acentuam-se graficamente os vocábulos paroxítonos terminados em ditongo crescente, seguido ou não 

de “s”. Exemplos: tragédias, independência, império, sábios, núcleo, Grécia. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) V – V – F – F – V. 
(B) F – F – V – F – F. 
(C) F – V – F – F – V. 
(D) V – F – V – F – V. 
(E) F – V – V – F – F. 

 
3- Tendo como base o texto “A Guerra dos Maus e dos Bons”, analise as afirmativas abaixo e identifique as cor-

retas: 
 

I- No final do período “O bem não pode, não deve usar as armas do mal e está eticamente impedido de fazê-
lo.” (9º parágrafo), também é correto usar a próclise: “impedido de o fazer”. 

II- Em “Um bem que se julga mais bem que o outro bem [...]” (10º parágrafo), “se” é um pronome reflexivo. 
III- No texto, o autor utilizou um poderoso recurso de estilo e de semântica: procurou aproximar palavras ou 

expressões de sentido contrário as quais ajudam a dar forma ao que ele quer dizer.  
IV- Ambos os acentos graves (indicativos de crase) estão corretos em: A capacidade de praticar maldades é 

tão grande quanto à de se meter nelas, mas são raras às vezes que o mal satisfaz. 
V- No período “Sim, tem o caso de Gandhi, que moveu guerra pacífica contra o violento e opressor império 

britânico e ganhou.” (7º parágrafo), há 3 substantivos e 4 adjetivos. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

 
4- As alternativas a seguir apresentam sinônimos de alguns vocábulos do texto. Sabendo que o sentido de uma 

palavra depende, em parte, de seu contexto, sinônimo adequado (ou correto) é aquele que pode substituir o 
termo original (no texto) com o menor desvio semântico possível. Ao contrário do termo inadequado (ou incor-
reto).  
Escreva “V” para a(s) alternativa(s) totalmente verdadeira(s), e “F” para a(s) alternativa(s) que contém(êm) er-
ro:  

 
( ) Para “acuando” (2º parágrafo) e “intrigante” (4º parágrafo), são sinônimos, respectivamente, “intimidan-

do” e “interessante”. 
( ) Para “desencadear” (4º parágrafo) e “insidiosa” (6º parágrafo), são sinônimos, respectivamente, “pro-

vocar” e “enganosa”. 
( ) Para “cabisbaixo” (8º parágrafo) e “instinto” (9º parágrafo), são sinônimos, respectivamente, “indignado” 

e “capacidade vital”. 
( ) Para “asseverou” e “meninice” (ambos do 6º parágrafo), são sinônimos, respectivamente, “afirmou” e 

“bobice”. 
( ) Para “franciscanamente” (14º parágrafo)  e “paradoxo” (15º parágrafo), são sinônimos, respectivamen-

te, “humildemente” e “contradição”. 
 
A alternativa que apresenta a sequência correta é: 
(A) V – V – F – F – V. 
(B) F – V – F – V – F. 
(C) F – V – V – F – V. 
(D) V – F – F – F – V. 
(E) V – V – V – F – F. 
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5- De acordo com o texto “A Guerra dos Maus e dos Bons”, analise as afirmativas abaixo e identifique as corre-
tas: 

 

I- Usa-se o ponto de interrogação no fim de uma palavra, frase ou oração, para indicar perguntas diretas e 
indiretas. 

II- A construção do texto se baseia tão somente em frases e orações interrogativas diretas que fazem refletir. 
O autor lança questionamentos para o leitor, para si mesmo, para todos nós. 

III- Propositadamente, algumas perguntas ficam pendentes, outras o autor responde (ou tenta responder). Ele 
cria uma atmosfera de dúvida e tensão, prevendo a discussão de um tema universal: a luta entre o bem e 
o mal.  

IV- O autor cria um canal aberto com o leitor, que é estimulado a interagir, a expressar indignação e surpresa, 
é levado a questionar-se e a tomar posição. 

V- Na interrogação “Então, não há uma porção de registros históricos da luta entre o bem e o bem?”, o que é 
enunciado de forma negativa admite uma resposta afirmativa. 

 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas III e V estão corretas. 

 
6- Levando em conta a regência do verbo “lembrar” em “Lembro-me de ter lido, há muito, um texto de Bertrand 

Russel [...]” (início do 4º parágrafo), outra construção com o verbo “lembrar” está correta na seguinte alternati-
va: 
(A) Lembro de ter lido, há muito, um texto de Bertrand Russel. 
(B) Lembro-me ter lido, há muito, um texto de Bertrand Russel. 
(C) Lembro ter lido, há muito, um texto de Bertrand Russel. 
(D) Eu lembro de ter lido, há muito, um texto de Bertrand Russel. 
(E) Eu me lembro ter lido, há muito, um texto de Bertrand Russel. 

 
7- Tendo em vista o raciocínio desenvolvido no texto, a pergunta “Quando foi que o bem ganhou uma guerra?” 

(5º parágrafo) é considerada capciosa ou insidiosa porque teria a seguinte resposta (assinale a alternativa cor-
reta): 
(A) Jamais ganhou: porque os seres humanos não derrotam o mal com o bem. 
(B) Depende: se o que vale é a intenção, o bem terá vencido usando “as armas do mal”, justificando, assim, “o 

mal que os bons fazem”. 
(C) Sempre ganha: desde que não se perca a ternura, vale matar em nome de um ideal. 
(D) Nunca: se numa guerra a gente “tem que sangrar e matar”, quem ganhar terá deixado de ser bom. 
(E) Quase nunca: observa-se que o mal sempre vence, conforme “atestam diariamente os jornais”. 

 
8- Releia este trecho do 14º parágrafo de “A Guerra dos Maus e dos Bons”: 

“Mas haverá sempre alguém, um núcleo que faz do mal o seu modo de vida. Talvez não somente porque tais 
pessoas sejam de natureza perversa, mas porque o mal produz resultados mais rápidos. Na corrida entre o 
bem e o mal, o bem é a tartaruga e o mal é Aquiles. Mas, quem sabe, haja alguma esperança, já que na Gré-
cia um filósofo andou dizendo que Aquiles não alcançará jamais a tartaruga...” 
A interpretação correta para o trecho acima é: 
(A) Sempre há esperança, porque o bem deverá lançar mão de Aquiles para vencer o mal, assim disse o filó-

sofo. 
(B) A população tem consciência de que sempre alguém faz do mal o seu modo de vida. Pode ser que haja 

(ou não) esperança na vitória do bem. 
(C) Apesar de o mal produzir resultados mais rápidos, o bem levará vantagem sobre o mal, e este nunca al-

cançará aquele ─ pelo menos em tese. 
(D) As pessoas têm natureza perversa, o mal produz resultados mais rápidos e é mais forte. Mas não há mal 

que sempre dure... 
(E) Não se pode prever o resultado da disputa entre o bem e o mal. Mesmo que a população tenha esperança 

de que o bem prevaleça, haverá sempre um núcleo do mal por perto. 
 
9- Em relação ao propósito do texto, o autor (assinale a alternativa correta): 

(A) Utiliza jogos de palavras e ideias contrastantes que mais delimitam do que esclarecem os conceitos de 
bem e mal. 

(B) Enfatiza a sua esperança no bem, enquanto busca alternativas para vencer o mal na sociedade. 
(C) Lança muitas interrogações, pois está tomado por dilemas e não tem respostas nem saída. 
(D) Faz um contínuo questionamento de atitudes e comportamentos, analisando os fatos e as escolhas, classi-

ficando-as em dois extremos: bem e mal. 
(E) Busca relativizar os conceitos de bem e mal, negando-lhes o caráter absoluto ou independente. 
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10- Entre as alternativas abaixo, escolha o par de orações em que o verbo “ter” é impessoal e em que o verbo “ter” 
forma locução verbal com sentido de obrigatoriedade respectivamente: 
(A) “[...] tem gente que acha isso bonito [...]”/ “[...] quem se mete numa guerra para lutar tem que sangrar e 

matar [...]” (6º parágrafo) 
(B) “Sim, tem o caso de Gandhi [...]” (7º parágrafo)/ “Lembro-me de ter lido, há muito, um texto de Bertrand 

Russel [...]”(4º parágrafo) 
(C) “[...] de que tem que matar sem perder a ternura; tem gente que acha isso bonito [...]” (6º parágrafo) 
(D) “Sim, tem o caso de Gandhi” (7ºparágrafo)/ [...] “tem gente que acha isso bonito [...]” (6º parágrafo) 
(E) “[...] de que tem que matar sem perder a ternura [...]”/ “[...] quem se mete numa guerra para lutar tem que 

sangrar e matar [...]” (6º parágrafo) 
 
 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS  E  LEGISLAÇÃO 

 

 
11- Com base na Lei Orgânica Municipal de Blumenau, analise as competências do Município relacionadas 

ao esporte e identifique a(s) correta(s): 
 

I- É dever do Município incentivar práticas desportivas formais e não formais, como direito de todos. 
II- É dever do Município programar e orientar  as entidades desportivas dirigentes e associações quanto ao 

seu planejamento, sua organização e seu funcionamento. 
III- É dever do Município apoiar a promoção prioritária do desporto educacional, excluído qualquer caso de 

desporto de alto rendimento. 
IV- É dever do Município incentivar as manifestações desportivas de tradição local. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas I e III são competências do Município de Blumenau.  
(B) Apenas I, II e III são competências do Município de Blumenau. 
(C) Apenas IV é competência do Município de Blumenau. 
(D) Apenas I e IV são competências do Município de Blumenau. 
(E) Apenas II é competência do Município de Blumenau. 

 
12- Analise as afirmativas sobre a Política Norteadora dos Planos de Cargos e Carreiras do Poder Executivo, suas 

Autarquias e Fundações do Município de Blumenau e identifique as corretas: 
 

I- Está fundada nos princípios de flexibilidade e maximização da realização do potencial individual do servi-
dor. 

II- Tem por objetivos efetivar a valorização dos servidores e criar as condições para o desenvolvimento de 
um clima de competição e descoberta de talentos no serviço público municipal. 

III- Prevê motivar e encorajar o servidor na exploração de sua capacidade em busca de maior conhecimento e 
desenvolvimento profissional. 

IV- Proporciona aos servidores pleno conhecimento das oportunidades de acesso na carreira. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

 
13- A respeito do transporte hidroviário no Brasil, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O transporte hidroviário no Brasil é regulado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). 
II- O transporte hidroviário no Brasil é dividido em fluvial e marítimo. O transporte marítimo destaca-se como 

o mais importante. 
III- As hidrovias de interior são rios, lagos e lagoas os quais receberam infraestruturas especiais, como eclu-

sas, barragens, canais e outros, tornando-os navegáveis. 
IV- As principais hidrovias do país são: Amazônica, Tocantins-Araguaia, Paraná-Tietê, Paraguai e São Fran-

cisco. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
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14- A respeito dos direitos e vantagens do servidor público, assinale a alternativa correta: 
(A) Vantagem temporária é aquela percebida pelo servidor em caráter transitório, que se incorpora à remune-

ração do servidor e se estende na aposentadoria, em todo e qualquer caso. 
(B) Remuneração é o vencimento do cargo efetivo ou de comissão estabelecido em lei, acrescido das vanta-

gens pecuniárias pagas em caráter permanente e temporário. 
(C) Casos de faltas injustificadas sucessivas não são computados para efeito de desconto. 
(D) Ajuda de custo refere-se à compensação de quaisquer despesas de viagem e instalação, mesmo que por 

período inferior a oito dias. 
(E) Auxílio-cultura é concedido ao servidor nas condições estabelecidas em lei específica. 

 
15- Em relação a Blumenau, analise as afirmativas que seguem e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Os produtos de Blumenau, tais como artigos de cama, mesa e banho, malhas, porcelanas e cristais, são 
apreciados no Brasil e no exterior. 

II- A vocação para a atividade industrial remonta à época da Colônia fundada por Dr. Blumenau.  
III- Em Blumenau, o apego às tradições e à cultura dos antepassados impulsionou o surgimento de um novo 

mercado: a produção de cervejas artesanais. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa II está correta. 
(D) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

 
16- Considerando as atividades desenvolvidas pela UNESCO no Brasil para a proteção e conservação do patri-

mônio natural e cultural brasileiro, assinale a alternativa que se refere a sítios do patrimônio cultural ou natural 
brasileiros declarados "Patrimônio Mundial", nos últimos 16 anos: 
(A) Centro Histórico de Olinda, Pernambuco, e Plano Piloto de Brasília, Distrito Federal. 
(B) Cidade Histórica de Ouro Preto, Minas Gerais, e Parque Nacional de Iguaçu, em Foz do Iguaçu, Paraná. 
(C) Ruínas de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, e Parque Nacional de São Joaquim, Santa Catari-

na. 
(D) Centro Histórico de São Luiz do Maranhão e Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. 
(E) Chapada dos Veadeiros e Parque Nacional das Emas, Goiás, e Ilhas Atlânticas Brasileiras: Reservas de 

Fernando de Noronha, Pernambuco, e Atol das Rocas, Rio Grande do Norte.  
 
17- O preço das commodities apresenta elevada volatilidade no mercado internacional. Ao encontro disso, países 

que apresentam elevada dependência da extração de recursos minerais comprometem seu desenvolvimento 
econômico. Em relação a esse tema, no que compete ao minério de ferro, afirma-se: 

 
I- A partir de 2013, houve uma desaceleração nessa demanda. Um dos impactos percebidos foi a redução 

da arrecadação de royalties por parte das cidades mineradoras brasileiras.  
II- O minério de ferro é o sétimo produto de exportação brasileiro. 
III- A Serra dos Carajás é considerada a maior jazida de minério de ferro do mundo. 
IV- A desaceleração da economia capitalista da China tem ligação com a recente desvalorização do minério 

de ferro brasileiro. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

 
18- Assinale a alternativa que indica o geógrafo brasileiro que recebeu o Prêmio Vautrim Lud. Considerado “o No-

bel da Geografia”, foi também agraciado com inúmeras honrarias, títulos e medalhas e morreu aos 75 anos, 
legando obras e atividades que foram um marco nos estudos geográficos no Brasil: 
(A) Anísio Texeira. 
(B) Euryclides Zerbini. 
(C) Paulo Freire. 
(D) Milton Santos. 
(E) Darcy Ribeiro. 
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19- O patrimônio cultural brasileiro é constituído pelos bens de natureza material e imaterial, tomados individual-
mente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos forma-
dores da sociedade brasileira. Isso posto, analise os bens abaixo e identifique os que estão incluídos no patri-
mônio cultural brasileiro:  

 
I- Os modos de criar, fazer e viver. 
II- As criações científicas, artísticas e tecnológicas. 
III- As obras, os objetos, os documentos, as edificações e demais espaços destinados às manifestações artís-

tico-culturais. 
IV- Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, eco-

lógico e científico. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

 
20- A equação engajamento da população e a capacitação de profissionais da saúde têm resultado em bons índi-

ces quando o assunto é doação de órgãos e tecidos (WENZEL, 2015). Acerca dessa temática, analise as afir-
mativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, se for verdadeira, e F, se for falsa: 

 
( ) No cenário da doação de órgãos e tecidos, o Brasil se destaca no contexto mundial, principalmente por 

ter o maior sistema público de transplantes do mundo.  
( ) No campo dos transplantes de órgãos, apenas 20% dos procedimentos são realizados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS).  
( ) O Brasil alcançou, no primeiro semestre de 2015, a maior porcentagem de aceitação familiar para doa-

ção de órgãos, superando os demais países da América Latina.  
( ) Considerando-se o decênio 2004-2014, o número de transplantes realizados no Brasil cresceu mais de 

60%.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) F – V – V – F. 
(B) V – V – F – F. 
(C) F – F – V – V. 
(D) V – F – V – V. 
(E) V – F – F – V.  

 
 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 

 
21- A respeito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas que seguem e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O SUS foi criado pela Constituição de 1988 e regulamentado dois anos depois pelas Leis N° 8080/90 e N° 
8142/90. 

II- O SUS, enquanto sistema público de saúde, deve estar sempre em processo de aperfeiçoamento e adap-
tação. 

III- O SUS, por ser um sistema racional, oferece as ações e os serviços de saúde à população de modo a  
priorizar serviços hospitalares, com atendimento especializado. 

IV- O SUS corresponde a um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições pú-
blicos federais, estaduais e municipais e, complementarmente, por iniciativa privada que se vincule ao Sis-
tema. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(E) Apenas a afirmativa I está correta. 
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22- Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, analise as competências abaixo e, diante de cada uma, 
escreva V, se for competência da Secretaria Municipal de Saúde, e F, se não for:  

 
( ) Ser corresponsável, juntamente com o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, pelo 

monitoramento da utilização dos recursos da atenção básica transferidos aos municípios.  
( ) Destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite da atenção básica. 
( ) Requerer recursos da Secretaria Estadual de Saúde com vistas a selecionar e remunerar os profissio-

nais que compõem as equipes multiprofissionais de atenção básica, em conformidade com a legislação 
vigente. 

( ) Inserir a Estratégia Saúde da Família em sua rede de serviços como tática prioritária de organização da 
atenção básica. 

 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – F – V – F.  
(B) V – V – F – F. 
(C) V – V – F – V. 
(D) F – V – F – V. 
(E) V – V – V – V. 

 
23- O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do 

SUS e se completa: 
(A) Na rede de atenção básica. 
(B) Na rede regionalizada e hierarquizada. 
(C) Na rede de atenção de urgência e emergência. 
(D) Nos serviços especiais de acesso. 
(E) Nas unidades integrantes da rede de atenção primária. 

 
24- Pela Portaria N° 154, de 24/01/2008, foram criados os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), com o 

objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, 
apoiando a inserção da Estratégia Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorialização e re-
gionalização a partir da atenção básica. 
A respeito dos NASF, assinale a alternativa correta: 
(A) Os NASF se constituem porta de entrada do sistema. 
(B) Os NASF são constituídos única e obrigatoriamente por Assistentes Sociais e Enfermeiros os quais atuam 

em parceria com os profissionais das Equipes Saúde da Família (ESF). 
(C) Os NASF têm sua composição e atribuições definidas pelo Conselho Nacional de Saúde. 
(D) Os profissionais do NASF estão desobrigados de cumprir carga horária predeterminada. 
(E) Os NASF devem buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e mental aos usuários do SUS por 

intermédio da qualificação e complementaridade do trabalho das Equipes Saúde da Família (ESF). 
 
25- Analise as ações de responsabilidade de todos os profissionais que compõem os NASF a serem desenvolvi-

das em conjunto com as Equipes de Saúde da Família (ESF) e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, o público prioritário de cada uma das ações. 
II- Acolher os usuários e humanizar a atenção. 
III- Elaborar e divulgar material educativo e informativo referente à Estratégia Saúde da Família (ESF). 
IV- Elaborar projetos terapêuticos individuais e acompanhar os usuários por meio de ações solitárias e disci-

plinares. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa I está correta. 
(E) Apenas a afirmativa IV está correta. 

 
26- Uma família que necessita de proteção integral (moradia, alimentação e higienização) e trabalho protegido 

diante do rompimento dos vínculos familiares e comunitários, submetida à situação de violência doméstica, 
será atendida pelo(s): 
(A) Serviço Social de Abordagem de Rua. 
(B) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. 
(C) Serviços de Cuidado no Domicílio. 
(D) Serviço de Acolhimento Institucional. 
(E) Centros Terapêuticos. 
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27- Assinale a alternativa correta: 
(A) Os principais documentos elaborados pelos Assistentes Sociais são fichas, prontuários e relatórios. 
(B) No registro documental, o Assistente Social tem a possibilidade de registrar: quem foi atendido, a demanda 

apresentada, procedimentos e encaminhamentos, recursos acionados e tipo de diálogo estabelecido. 
(C) Os prontuários dos usuários com as anotações sobre a realidade relatada e as intervenções realizadas 

podem ser compartilhadas, independentemente da situação, com outros profissionais da equipe 
multiprofissional.  

(D) Na documentação, o Assistente Social registra as ações diárias e análise e reflexões sobre a realidade 
apresentada. 

(E) A documentação não pode se restringir à realização de descrições, observações pontuais e a meros 
agendamentos de tarefas cotidianas. 

 
28- A respeito do parecer social, assinale a alternativa correta: 

(A) É um instrumento de relato dos dados coletados e das intervenções realizadas pelo Assistente Social. 
(B) O parecer social é uma apreciação descritiva apenas realizada pelo Assistente Social a partir ou não dos 

dados coletados. 
(C) É um instrumento por meio do qual a equipe multiprofissional avalia as informações coletadas e emite uma 

reflexão profissional. 
(D) A emissão de um parecer pressupõe a existência de um relatório social que não deve conter hipóteses e 

sugestões de novas ações a serem realizadas.  
(E) O parecer social é um instrumento importante de afirmação de direitos humanos, no qual o Assistente 

Social tem a possibilidade de se manifestar e se posicionar favorável à inclusão social dos usuários nas 
políticas públicas.  

 
29- O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impac-

to sobre a situação de saúde da população brasileira. Isso posto, assinale a alternativa correta: 
(A) O Controle do câncer de colo de útero e de mama é objetivo do Pacto cuja meta é realizar a punção em 

100% dos casos necessários. 
(B) A definição de prioridades é estabelecida pelo Conselho Nacional de Saúde e repassada aos estados e 

municípios. 
(C) Prioridades estaduais ou regionais não podem ser agregadas às prioridades nacionais. 
(D) A redução da mortalidade infantil é objetivo do Pacto que, entretanto, omite a redução da mortalidade ma-

terna.  
(E) A saúde do idoso é prioridade proposta no Pacto, sendo considerados nessa faixa etária os indivíduos com 

55 anos ou mais. 
 
30- O Código de Ética do Assistente Social, no artigo 2°, define os direitos do Assistente Social. Analise os direitos 

abaixo e identifique os que são atribuídos ao Assistente Social:  
 

I- Garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas na Lei de Regulamentação da 
Profissão e dos princípios firmados nesse Código.  

II- Livre exercício das atividades inerentes à profissão. 
III- Participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais e na formulação e implementação de 

programas sociais. 
IV- Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo 

profissional. 
V- Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas os direitos I, III, IV e V são atribuídos ao Assistente Social. 
(B) Apenas os direitos I, III e V são atribuídos ao Assistente Social.  
(C) Os direitos I, II, III, IV e V são atribuídos ao Assistente Social. 
(D) Apenas os direitos II, III e IV são atribuídos ao Assistente Social.  
(E) Apenas os direitos I, II e IV são atribuídos ao Assistente Social. 

   
31- Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pela Portaria Nº 154, de 24/01/2008, com o 

objetivo de: 
(A) Ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a 

inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorialização e regiona-
lização a partir da atenção básica. 

(B) Fortalecer a capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanse-
níase, tuberculose, malária e influenza. 

(C) Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.  
(D) Prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de recuperação da saúde, com ênfase nas ações 

assistenciais. 
(E) Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica. 
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32- A atividade do Assistente Social está regida, basicamente, por duas normas: a lei profissional (Lei nº 
8.662/1993) e o Código de Ética. A Lei que regulamenta a profissão define o objetivo da profissão, 
relativamente às demais profissões, distinguindo suas competências e atribuições privativas, a estrutura e o 
funcionamento de seus órgãos institucionais. Para qualificar a compreensão sobre as atribuições e as 
competências do Assistente Social, o conjunto CFESS-CRESS elabora a cartilha “As atribuições privativas do 
Assistente Social em questão”. Nesse texto, encontram-se descritas atribuições e competências do Assistente 
Social que podem favorecer a participação social dos usuários e o controle social. Analise as ações abaixo e 
identifique as que favorecem a participação social e controle social:  

 
I- Elaborar e executar o plano municipal. 
II- Estimular a organização coletiva e orientar os usuários e trabalhadores a constituir entidades 

representativas. 
III- Instituir espaços de socialização de informações sobre direitos sociais e sobre o dever do Estado.  
IV- Favorecer a participação dos usuários em movimentos sociais no processo de elaboração e avaliação do 

orçamento.  
V- Realizar pesagem e medição de crianças e adolescentes. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as ações I, II e III favorecem a participação social e controle social. 
(B) Apenas as ações II, III e IV favorecem a participação social e controle social. 
(C) Apenas as ações III e IV favorecem a participação social e controle social. 
(D) Apenas as ações II e III favorecem a participação social e controle social. 
(E) Apenas as ações I, II e IV favorecem a participação social e controle social. 

 
33- A Resolução N° 493/1996 dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício do Assistente Social.  O 

artigo 2° da referida resolução define que o local de atendimento destinado ao Assistente Social deve ser 
dotado de espaço suficiente para abordagens individuais ou coletivas, deve possuir e garantir iluminação 
adequada ao trabalho diurno e noturno, conforme a organização institucional; possuir recursos que garantam a 
privacidade do usuário naquilo que for revelado durante o processo de intervenção profissional, ventilação 
adequada a atendimentos breves ou demorados e com portas fechadas e espaço adequado para colocação 
de arquivos para a adequada guarda de material técnico de caráter reservado.  Quando não asseguradas 
essas condições, o Assistente Social deverá: 
(A) Comunicar o fato ao Conselho Nacional de Saúde, desde que esgotados todos os esforços para sanar as 

inadequações.  
(B) Considerar que a omissão do Assistente Social não implica responsabilidade de qualquer natureza.  
(C) Sugerir visita de fiscalização do CRESS para verificação das inadequações, notificação ao representante 

legal e definição da situação. 
(D) Notificar o Poder Judiciário para instaurar competente processo criminal, caso perdurem as inadequações 

de espaço. 
(E) Informar por escrito à entidade, instituição ou órgão para o qual trabalha ou presta serviços, sob qualquer 

modalidade, acerca das inadequações constatadas por ele, quanto às condições éticas, físicas e técnicas 
do exercício profissional, sugerir alternativas para melhoria dos serviços prestados. 

 
34- Sobre o trabalho multidisciplinar e interdisciplinar, analise as afirmativas que seguem e identifique as corretas: 
 

I- Pode ser considerado o encontro de várias disciplinas, numa pesquisa ou numa ação. 
II- Deve se alicerçar na troca, na reciprocidade, na discussão, no conhecimento do outro profissional e da 

outra profissão, no que ela complementa e acresce ao saber, construindo coletivamente a intervenção 
sobre o real, de modo ampliado, mas sem fragmentá-lo. 

III- Implica respeito às particularidades de cada profissão e entendimento que essas possuem conhecimentos 
que se complementam. 

IV- Supõe compreensão que cada profissional se manifesta considerando o foco no conhecimento teórico-
prático da sua formação. 

V- É desejável que os referenciais de natureza ética e técnica se alterem no trabalho multidisciplinar.  
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e V estão corretas. 
(D) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
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35- A entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas com o objetivo de compreender, identificar ou 
constatar uma situação determinada. É um meio que garante a aproximação entre o Assistente Social e os 
usuários, possibilitando um processo de verificação e análise da problemática vivenciada pelos usuários. 
Analise os tipos de entrevista abaixo e identifique os que são utilizados pelo Assistente Social: 

 
I- Psicodiagnóstico. 
II- Ajuda. 
III- Triagem. 
IV- Avaliação socioeconômica. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas os tipos I, II e III são utilizados pelo Assistente Social. 
(B) Apenas os tipos II, III e IV são utilizados pelo Assistente Social.  
(C) Apenas os tipos III e IV são utilizados pelo Assistente Social. 
(D) Apenas os tipos II e III são utilizados pelo Assistente Social. 
(E) Apenas os tipos I, II e IV são utilizados pelo Assistente Social. 

 
36- Na agenda política da categoria profissional do Assistente Social, a preocupação com o atual padrão de acu-

mulação de capital e com o aumento da desigualdade social e a superexploração do trabalho está presente. 
Nesse sentido, a política pública de Assistência Social é um importante avanço no reconhecimento dos direitos 
humanos e sociais. Contudo, alguns desafios históricos necessitam ser superados, especificamente no que se 
refere a programas de transferência de renda,  entre eles: 
(A) Manutenção do conceito de família que ultrapasse os critérios de consanguinidade e de conjugalidade, ex-

pressando as formas plurais de pertencimento e de convivência socioafetiva. 
(B) Ampliação da participação dos trabalhadores e usuários nos espaços de controle social e incentivo à orga-

nização política de trabalhadores e usuários.  
(C) Condições éticas e técnicas de trabalho e gestão democrática do trabalho.  
(D) Práticas assistencialistas e filantrópicas definidas na Política Nacional de Assistência Social (PNAS). 
(E) Redefinição do recorte de renda para acesso aos benefícios sociais, com aumento da per capita, regula-

mentação dos benefícios sociais e extinção das condicionalidades de acesso. 
 
37- Leia e preencha a lacuna: 

 
Segundo Mota (1995), as demandas, a rigor, são ____________________ que, por meio do mercado de 
trabalho, incorporam as exigências dos sujeitos demandantes. Nesse sentido, elas comportam uma verdadeira 
teleologia dos requisitantes a respeito das modalidades de atendimento de suas reais necessidades. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 
(A) intervenções sociais 
(B) projetos societários 
(C) requisições técnico-operativas 
(D) instrumentais técnico-operativos 
(E) procuras reprimidas 

 
38- Segundo o Estatuto do Idoso, artigo 19, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra 

idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade 
sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: 
(A) Conselho de Saúde, de Previdência Social e de Assistência Social.  
(B) Autoridade Policial, Ministério Público e Conselho Nacional, Estadual e Municipal do Idoso. 
(C) Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, Conselho do Idoso e Conselho de Saúde. 
(D) Conselho Nacional, Estadual e Municipal de Assistência Social. 
(E) Conselho Nacional, Estadual e Municipal de Saúde. 

 
39- De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, medidas socioeducativas são medidas aplicáveis a 

adolescentes autores de atos infracionais e estão previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). Apesar de configurarem resposta à prática de um delito, apresentam um caráter 
predominantemente educativo e não punitivo. Quem aplica a medida é o: 
(A) Conselheiro Tutelar. 
(B) Promotor de Justiça. 
(C) Juiz da Vara da Infância e da Juventude. 
(D) Profissional do Serviço de Proteção Social. 
(E) Conselho de Educação pertinente. 
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40- “Para que haja conduta ética, é preciso que exista o agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença 
entre bem e mal, certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício". (CHAUÍ, 1997). A respeito da ética no 
trabalho, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 

 
I- Conduta ética no trabalho, seguindo padrões e valores, tanto da sociedade, quanto da própria organiza-

ção, são essenciais para o alcance da excelência profissional.  
II- O profissional deve seguir tanto os padrões éticos da sociedade quanto as normas e regimentos internos 

das organizações. 
III- Não basta estar em constante aperfeiçoamento para conquistar credibilidade profissional; é preciso assu-

mir uma postura ética. 
IV- Uma administração pública norteada por valores éticos resulta tão somente da aprovação de leis mais ri-

gorosas. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Concurso Público  –  Nº 001 / 2016  
 

 
 
 
 

FOLHA INTERMEDIÁRIA  DE RESPOSTAS  

 
 

 
 

 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O gabarito e o caderno de prova serão divulgados até às 18h do dia 23/05/2016, no endereço 
eletrônico www.furb.br/concursoexterno, Prefeitura Municipal de Blumenau - Concurso Público 
001/2016. 
 

 
 

Blumenau, 22 de maio de 2016. 
 


