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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São José do Cedro 
Edital de Concurso Público nº 003/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

ORIENTADOR SOCIAL 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas 

de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

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

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Acerca do conceito de Ética, leia atentamente as afirmações a seguir e assinale a que está correta: 

A) O estudo da ética é recente, tendo sido aprimorado na contemporaneidade pelos pesquisadores 

e estudiosos que investigam as relações humanas e valores sociais. 

B) A ação humana deve estar pautada por princípios éticos e morais que busquem emancipar o 

gênero humano, logo, a liberdade, a universalidade e a dignidade do homem devem iluminar as 

reflexões, os projetos e a própria práxis humana. 

C) O homem é capaz de agir eticamente, mas não consegue, anteriormente, refletir sobre suas ações, 

com a consciência de que suas escolhas podem ou não estar baseadas em fundamentos éticos. 

D) O comportamento ético consiste exclusivamente em fazer o bem a outrem. 

 

02. Assinale a alternativa que apresenta informação correta sobre a política redução de danos: 

A) É um conjunto de políticas e práticas cujo objetivo é reduzir os danos associados ao combate e 

enfrentamento às drogas. 

B) Trata-se de um conjunto de esforços voltados àqueles que desejam encerrar o uso de drogas, 

pois não aceita o fato de que muitas pessoas não conseguem ou não querem parar de usar drogas. 

C) Refere-se a políticas, programas e práticas que visam reduzir as consequências adversas para a 

saúde, sociais e econômicas do uso de drogas exclusivamente lícitas. 

D) Por definição, foca na prevenção aos danos, ao invés da prevenção do uso de drogas; bem como 

foca em pessoas que seguem usando drogas. 

 

03. Julgue as assertivas abaixo, que tratam da Seguridade Social no Brasil e assinale a opção correta: 

I. Existe no Brasil um sistema de proteção social destinado a proteger todos os cidadãos em todas as 

situações de necessidades, denominado de Seguro Social; 

II. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos 

e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social; 

III. A seguridade social, definida constitucionalmente, tem como um de seus objetivos: universalidade 

da cobertura e do atendimento. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

04. No âmbito da Política de Assistência Social, analise as afirmações abaixo sobre proteção social, com 

base na legislação social sobre o tema, e assinale a correta: 

A) A proteção social deve garantir as seguintes seguranças: segurança de renda, emprego e 

segurança alimentar. 

B) A proteção social está dividida em inicial e plena.  

C) Entende-se por proteção social as formas institucionalizadas que as sociedades constituem para 

proteger parte ou o conjunto de seus membros. 
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D) A proteção social especial tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários.  

 

05. De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), a Política Pública de Assistência 

Social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades 

socioterritoriais, visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de 

condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. Sob essa 

perspectiva, objetiva: 

A) Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que 

garantam a convivência familiar e comunitária. 

B) Universalizar os direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável 

pelas demais políticas públicas. 

C) Divulgar amplamente os benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como os 

recursos oferecidos pelo poder público e os critérios para sua concessão. 

D) Implantar o setor de vigilância social. 

 

06. Conforme destacado na Constituição Federal de 1988, é direito social: 

A) O meio ambiente. 

B) A proteção à maternidade e à infância. 

C) A paz. 

D) A renda. 

 

07. Como se chama a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, 

destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal 

ou social, por violação de direitos ou contingência? 

A) Centro de Referência de Assistência Social.  

B) Residência Inclusiva. 

C) Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua. 

D) Centro de Referência Especializado de Assistência Social. 

 

08. Acerca do trabalho com famílias na política de assistência social, pode-se afirmar: 

A) No âmbito da PNAS têm sustentação as concepções que tratam a família a partir de uma 

determinada estrutura, tomada como ideal (casal com seus filhos) e com papéis predefinidos, e 

aquelas que apostam na família como principal fonte de provisão de bem-estar. 

B) Para garantir a proteção de assistência social, é prescindível que as ações socioassistenciais 

assegurem o atendimento a famílias e indivíduos com a presença de crianças, adolescentes, 

pessoas adultas, idosas e/ou com deficiências, que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social, risco pessoal e social, violação de direitos e/ou violências. 

C) Tem se fortalecido a concepção de matricialidade sociofamiliar pautada no entendimento de que 

o caráter protetivo do Estado em relação às famílias reside em grande parte na antecipação dos 

custos do bem-estar, através da garantia de direitos sociais, contemplando a oferta de benefícios, 

transferências de renda e de ampla gama de serviços sociais.  
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D) No âmbito da PNAS, na perspectiva da centralidade do trabalho social com famílias, dependendo 

de suas configurações, ganham relevância as ações de proteção e cuidados, em especial voltadas 

para as famílias que convivem com a extrema pobreza e outros agravos que fragilizam os 

vínculos e a sua função protetiva (por exemplo, famílias com crianças e idosos, dependentes, 

inclusive com algum grau de dependência, e suas famílias). 

 

09. Constituem fundamentos teóricos e metodológicos para o desenvolvimento do trabalho social com 

famílias na política de assistência social: 

I. O domínio de determinados conceitos como: proteção social, cidadania, necessidades humanas; 

II. Concepção da assistência social como direito do cidadão e dever do Estado; 

III. A matricialidade sociofamiliar deve estar articulada à concepção de território, de autonomia, de 

participação e de integração à seguridade social e às políticas socioeconômicas. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

10. De acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social, as ações de assistência social, no âmbito das 

entidades e organizações de assistência social, observarão as normas expedidas:  

A) Pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 

B) Pelo Conselho Estadual de Assistência Social (CNAS). 

C) Pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CNAS).  

D) Pelo Conselho de Assistência Social (CAS).  

 

11. Avalie as afirmações que tratam sobre conselhos de direitos e classifique-as em (V) verdadeiro e (F) 

falso. Em seguida, marque a opção correta: 

(__) - Os conselhos, nos moldes definidos pela Constituição Federal de 1988, são espaços públicos com força 

legal para atuar nas políticas públicas, na definição de suas prioridades, de seus conteúdos e recursos 

orçamentários, de segmentos sociais a serem atendidos e na avaliação dos resultados; 

(__) - A composição plural e heterogênea, com representação da sociedade civil e do governo em diferentes 

formatos, caracteriza os conselhos como instâncias de negociação de conflitos entre diferentes grupos e 

interesses, portanto, como campo de disputas políticas, de conceitos e processos, de significados e 

resultados políticos; 

(__) - Os conselhos têm o papel de avaliar a situação da assistência social, definir diretrizes para a política, 

verificar os avanços ocorridos num espaço de tempo determinado.  

A) V – V – F. 

B) F – V – F. 

C) V – F – V. 

D) V – V – V. 
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12. Pode-se afirmar sobre violência social: 

A) Toda violação de direitos corresponde a uma violência. 

B) Relaciona-se a crimes de ódio cometidos por grupos organizados, atos terroristas e violência de 

multidões. 

C) A violência representa um risco menor para a realização do processo vital humano: ameaça a 

vida, altera a saúde, produz enfermidade e provoca a morte como realidade ou como 

possibilidade próxima. 

D) Manifesta-se nas formas de comportamento suicida (pensamentos suicidas, tentativa de 

suicídio, suicídio) e atos de violência contra si próprio, como é o caso das automutilações e 

autoflagelações.  

 

13. Acerca da rede socioassistencial, marque a opção certa: 

A) A articulação da rede socioassistencial de proteção social básica viabiliza o acesso efetivo da 

população aos serviços, benefícios e projetos de economia.  

B) No âmbito da proteção especial, contribui para a definição de atribuições das unidades, para a 

adoção de fluxos entre o serviço de proteção e atendimento integral à família e os serviços de 

convivência. 

C) A promoção da articulação intersetorial propicia o diálogo da política pública de assistência 

social com as demais políticas e setores e o acesso das famílias aos serviços setoriais. 

D) Promove a gestão integrada de serviços e benefícios, mas não permite o acesso dos beneficiários 

de transferência de renda aos serviços socioassistenciais locais, com prioridade para os mais 

vulneráveis. 

 

14. Assinale a afirmação correta sobre a busca ativa: 

A) A busca ativa atua sobre as situações de vulnerabilidade, risco e potencialidade social não 

identificadas. 

B) É uma importante fonte de notificação das situações de vulnerabilidade e risco sociais, todavia 

não acessa as potencialidades existentes no território.  

C) A busca ativa refere-se à procura intencional das ocorrências que influenciam o modo de vida 

da população em determinado território. É realizada exclusivamente pelas equipes de referência 

do CRAS. 

D) Tem como objetivo identificar as situações de vulnerabilidade e risco social, ampliar o 

conhecimento e a compreensão da realidade social, para além dos estudos e estatísticas. 

 

15. Conforme definido no Estatuto da Criança e do Adolescente, verificada a prática de ato infracional, 

a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente a seguinte medida: 

A) Opção de reparar o dano. 

B) Multa. 

C) Matrícula e frequência facultativa em estabelecimento oficial de ensino fundamental.  

D) Internação em estabelecimento educacional. 
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16. Constitui diretriz da política nacional do idoso: 

A) O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza.  

B) O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem efetivadas 

através desta política.  

C) Participação do idoso, através de suas organizações representativas, na formulação, 

implementação e avaliação das políticas, planos, programas e projetos a serem desenvolvidos. 

D) As diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre o meio 

rural e o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em 

geral, na aplicação desta lei. 

 

17. Marque a afirmação correta, tendo por base o Estatuto do Idoso: 

A) É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com 

idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos. 

B) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se 

suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos.  

C) 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: destinação privilegiada de 

recursos privados. 

D) É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento 

violento, aterrorizante, humano, vexatório ou constrangedor. 

 

18. De acordo com Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência/ 1989, qual órgão 

intervirá obrigatoriamente nas ações públicas, coletivas ou individuais, em que se discutam interesses 

relacionados à deficiência das pessoas? 

A) Ministério Público. 

B) Defensoria Pública. 

C) Secretaria Nacional de Direitos Humanos. 

D) Conselho Nacional do Idoso. 

 

19. Está correta a seguinte informação, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional:  

A) A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais 

e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

B) A educação escolar não deverá vincular-se ao mundo do trabalho. 

C) O ensino será ministrado com base no seguinte princípio: unificação de ideias e de concepções 

pedagógicas. 

D) O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação 

básica obrigatória e gratuita dos 5 (cinco) aos 17 (dezessete) anos de idade.  
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20. Acerca do trabalho em equipe, avalie as afirmações abaixo: 

I. Os profissionais de nível médio também devem participar de reuniões de equipe, principalmente 

aqueles que desenvolvem funções relacionadas à oferta de serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos no CRAS; 

II. As reuniões periódicas de planejamento com toda a equipe de referência do CRAS, entre 

profissionais de nível superior e coordenador, deve ser parte do processo de trabalho do CRAS, sendo 

imprescindível para a garantia da interdisciplinaridade do trabalho da equipe; 

III. Cada CRAS deve alimentar o processo de planejamento das atividades com sua equipe, dando 

consistência ao planejamento geral e condições de aprimoramento da ação. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: O texto abaixo foi retirado do livro Comer, Rezar, Amar de Elizabeth Gilbert. Leia-o 

atentamente e responda as questões de nº 21 a nº 25. 
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21. Em “Pior ainda, depois que acordo, minha mente tem se descontrolado de novo, traindo-me e levando-

me a um estado de pânico que eu não sentia desde o pior período dos meus anos de divórcio”, os termos 

destacados são classificados como: 

A) Próclise. 

B) Mesóclise. 

C) Ênclise. 

D) Cóclise. 

 

22. Com base na leitura desse trecho, podemos afirmar que a narradora: 

A) Sente-se feliz por ter vivido os fatos mencionados, pois de certa forma, ela nos mostra o quanto 

amadureceu. 

B) Sente-se confusa por ser obrigada a reviver seu passado constantemente, além do paradoxo que 

seus desejos lhe trazem. 

C) Sente-se realizada com o fim de seu casamento, pois a partir disso, conheceu David. 

D) Sente-se frustrada por não dormir direito há quase quatro noites, pois seus pesadelos têm sido 

recorrentes. 

 

23. Em “Por duas noites seguidas, eu havia sonhado que uma cobra entrava no meu quarto”, o termo 

destacado é: 

A) Numeral ordinal. 

B) Numeral cardinal. 

C) Numeral multiplicativo. 

D) Numeral coletivo. 

 

24. No trecho “Em minha mente, discuto com ele, zangada e sentindo-me sozinha, e lembro-me de cada 

coisa que ele disse ou fez para me magoar. Além disso, não consigo parar de pensar em nossa felicidade 

juntos, no delírio emocionante de quando as coisas iam bem.”, exerce a função de conjunção aditiva: 

A) Além disso. 

B) Que. 

C) Com. 

D) Em. 

 

25. Sobre a ortografia do texto, assinale a alternativa correta: 

A) A palavra “auspicioso” (linha 3) está grafada incorretamente. 

B) A palavra “divórcio” (linha 12) está acentuada incorretamente. 

C) Há erro de concordância verbal na linha 10. 

D) Nenhuma das alternativas acima contempla erros ortográficos no texto. 

 

26. Se o verbo “precisar” fosse conjugado na 1ª pessoa do Singular do Pretérito Perfeito do Modo 

Indicativo, a alternativa correta seria: 

A) Precisávamos. 

B) Preciso. 

C) Precisei. 

D) Precisara. 
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27. Assinale a alternativa que não ocorre o uso da crase. 

A) Não vou a lojas que não aceitam cartão de crédito. 

B) Fomos aquele bar na rua quinze. 

C) Vamos a Bahia. 

D) Frente a situação, fiz o que pude. 

 

28. Complete as lacunas abaixo: 

 Hoje vou fazer ___________ no cabelo. 

 Otávio, não ____________ em meus materiais de trabalho. 

 Foi aprovada a lei que ______________ o aborto! 

Assinale a alternativa que preencha adequadamente as lacunas acima: 

A) Mechas – Mexa – Descriminaliza. 

B) Mexas – Mecha – Descriminaliza. 

C) Mexas – Mexa – Discriminaliza. 

D) Mechas – Mexa – Discriminaliza. 

 

29. Sabendo que (V) é verdadeiro e (F) é falso, julgue as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 

contendo a ordem correta das respostas, de cima para baixo: 

(__) - Pausa indicativa de uma frase não concluída: vírgula, travessão, parêntese, ponto e vírgula, dois 

pontos; 

(__) - Pausa indicativa do término de um discurso: ponto final, ponto de exclamação e ponto de 

interrogação; 

(__) - Pausa indicativa de um estado emotivo ou intenção: ponto de interrogação, ponto de exclamação, 

reticências, ponto e vírgula e travessão. 

A) V – V – F. 

B) V – F – V. 

C) F – V – V. 

D) F – F – F. 

 

30. Analise a tirinha abaixo: 

 

 
 

É exemplo de interjeição: 

A) Ai! 

B) Snap! 

C) Bem! 

D) Mais uma! 
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Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. Segundo a Lei Orgânica de São José do Cedro – SC, compete privativamente ao Município no exercício 

de sua autonomia: 

I. Arrecadar e aplicar as rendas que lhe pertencerem; 

II. Dispor sobre administração, utilização e alienação de seus bens; 

III. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

32. Tendo em vista os aspectos de Santa Catarina, analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna: 

“A vegetação mais comum é a ___________________________ (abrange mais da metade do território catarinense, 

ocupando toda a porção norte do estado e parte do centro). Mas há também manguezais (no litoral), uma 

parte tropical da mata Atlântica, mata subtropical e campos.” 

A) Mata dos cocais. 

B) Mata de araucárias.  

C) Mata dos pampas. 

D) Caatinga. 

 

33. O município de São José do Cedro - SC é banhado pelos rios, exceto: 

A) Peperi-Guaçú.  

B) Tracutinga. 

C) Capetinga.  

D) Lageado Grande. 

 

34. A população de Santa Catarina tem forte influência das: 

A) Colônias alemã, italiana e açoriana. 

B) Colônias açoriana, chinesa e italiana.  

C) Colônias colombiana, argentina, e açoriana. 

D) Colônias italiana, colombiana e japonesa. 

 

35. Com base na notícia a seguir e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e 

assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“Fifa divulga o logo da Copa do Mundo de 2022, no __________. Curvas fazem alusão às ondulações das dunas 

do deserto do país e ao símbolo do infinito.” 
(Fonte adaptada: https://globoesporte.globo.com/>acesso em 03 de setembro de 2019) 

A) México. 

B) Japão.  

C) Chile. 

D) Catar. 


