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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  

ASSISTENTE 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. No âmbito do direito à saúde, assinale a alternativa correta, com base no que estabelece o Estatuto 

do Idoso. 

A) É assegurada a atenção básica à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – 

SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações 

e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção 

especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. 

B) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de: atendimento 

terapêutico em ambulatórios.  

C) É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese na 

qual será admitido o seguinte procedimento:  quando de interesse do poder público, o agente 

promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência.  

D) Em todo atendimento de saúde, os maiores de setenta anos terão preferência especial sobre os 

demais idosos, exceto em caso de emergência. 

 

02. Pode-se afirmar, com base no que estabelece a Lei Maria da Penha: 

A) O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, poderá prever recursos para a 

criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar, nos termos do plano 

plurianual. 

B) O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes 

da violência doméstica e familiar contra a mulher. 

C) A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta Lei poderá ser exercida, 

concorrentemente, pela Defensoria Pública e por associação de atuação na área, regularmente 

constituída há pelo menos dois anos, nos termos da legislação civil. 

D) Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei – 

pena: detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 

 

03. A proteção social deve garantir as seguintes seguranças, conforme definido na Política Nacional de 

Assistência Social: 

A) Segurança de sobrevivência, de acolhida e de vivência familiar. 

B) Segurança alimentar e nutricional, de renda e de convivência. 

C) Segurança de inclusão social, de acolhida e de renda. 

D) Segurança de inclusão produtiva, de sobrevivência e de convívio. 

 

04. Acerca da temática que envolve a Questão Social, julgue as assertivas abaixo e assinale a opção 

correta: 

I. Numa perspectiva reducionista e positivista, em geral, a questão social aparece como problema 

social, fato social, fenômeno social desvinculado da forma com que a sociedade produz e reproduz as 

relações sociais; 

II. As políticas sociais e a formatação de padrões de proteção social são desdobramentos e até mesmo 

respostas – em geral setorializadas e fragmentadas – às expressões multifacetadas e complexas da questão 

social no capitalismo; 
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III. A questão social se expressa em suas refrações e, por outro lado, os sujeitos históricos engendram 

formas de seu enfrentamento. Contudo, sua gênese está na maneira com que os indivíduos se organizam 

para produzir num determinado momento histórico e que tem continuidade na esfera da reprodução 

social. 

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. 

 

05. Acerca da estrutura institucional e decisória do Sistema Único de Saúde, a Comissão Intergestores 

Tripartite atua em qual instância: 

A) Local. 

B) Municipal. 

C) Estadual. 

D) Nacional. 

 

06. Analise as afirmações abaixo acerca da política de assistência social após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 e assinale a opção correta: 

A) Para a efetivação da Assistência Social como política pública é imprescindível sua integração e 

articulação ao seguro social e às demais políticas sociais. 

B) A concepção de Assistência Social e sua materialização em forma de proteção social básica e 

especial (de média e alta complexidades), conforme previsto na PNAS/SUAS, requer situar e 

articular estas modalidades de proteção social ao conjunto das proteções previstas pela 

Seguridade Social. 

C) A intervenção profissional na política de Assistência Social tem como horizonte somente a 

execução das atividades arroladas nos documentos institucionais, realizando à gestão da 

pobreza sob a ótica da individualização das situações sociais.  

D) A Seguridade Social deve pautar-se pelos princípios da universalização, da qualificação legal e 

legítima das políticas sociais como direito, do comprometimento e dever do Estado, do 

orçamento redistributivo e da estruturação radicalmente democrática, centralizada e 

participativa. 

 

07. As competências e atribuições dos/as assistentes sociais, na política de Assistência Social, com base 

na Lei de Regulamentação da Profissão e demais legislações que embasam a sua atuação, requisitam, 

do/a profissional, algumas competências gerais que são fundamentais à compreensão do contexto 

sócio-histórico em que se situa sua intervenção. Entre elas está: 

A) Compreensão do significado social da profissão e de seu desenvolvimento sócio-histórico, nos 

cenários internacional e nacional, desvelando as possibilidades de ação contidas na realidade. 

B) Apreensão crítica dos processos sociais de produção e reprodução das relações sociais numa 

perspectiva de individualidade.  

C) Análise do movimento histórico da sociedade brasileira, apreendendo as particularidades do 

desenvolvimento do socialismo no país e as particularidades regionais.  

D) Identificação das demandas presentes na sociedade, visando a formular respostas profissionais 

para o enfrentamento da questão social, considerando a oferta de serviços pelo setor privado.  
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08. Como se chama o instrumental que tem como objetivo oferecer aos profissionais dos CRAS, CREAS 

e Unidade de Acolhimento um instrumento que auxilie e oriente a organização das informações 

relativas ao processo de acompanhamento das famílias e indivíduos.  Espera-se que seja capaz de 

induzir o aprimoramento do processo de trabalho, dando visibilidade às múltiplas dimensões que 

devem ser consideradas no processo de acompanhamento familiar. 

A) Vigilância socioassistencial. 

B) Cadastro único. 

C) Estudo socioeconômico. 

D) Prontuário SUAS.  

 

09. Consiste em instrumento técnico-operativo do Serviço Social utilizado nas áreas de saúde e de 

Assistência Social: 

A) Relatório técnico. 

B) Perícia. 

C) Parecer social. 

D) Relatório psicossocial. 

 

10. Analise as assertivas abaixo, quanto a atuação do assistente social em equipes multiprofissionais, 

classifique em (V) verdadeiro e (F) falso e marque a sequência correta: 

(__) É vedado ao/à assistente social intervir na prestação de serviços que estejam sendo efetuados por 

outro/a profissional, salvo a pedido desse/a profissional; em caso de urgência, seguido da imediata 

comunicação ao/à profissional; ou quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer 

parte da metodologia adotada; 

(__) É dever do/a assistente social ser solidário/a com outros/as profissionais, sem, todavia, eximir-se de 

denunciar atos que contrariem os postulados éticos contidos em seu Código de Ética profissional; 

(__) O entendimento ou opinião técnica do assistente social sobre o objeto da intervenção conjunta com 

outra categoria profissional e/ ou equipe multiprofissional, deve destacar a sua área de conhecimento 

conjuntamente. 

A) V, F, V. 

B) V, V, F. 

C) F, V, V. 

D) V, V, V. 

 

11. Assinale a opção que caracteriza corretamente o estudo social: 

A) Processo metodológico específico do Serviço Social, que tem por finalidade conhecer com 

profundidade, e de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão social, 

objeto da intervenção profissional. 

B) No âmbito do judiciário, diz respeito a uma avaliação, exame ou vistoria, solicitada ou 

determinada sem que a situação exigir parecer técnico ou científico de uma determinada área 

do conhecimento, que contribua para o juiz formar sua convicção para a tomada de decisão. 

C) Documento específico elaborado por assistente social, se traduz na apresentação descritiva e 

interpretativa de uma situação ou expressão da questão social, enquanto objeto da intervenção 

desse profissional, no seu cotidiano laborativo. 

D) Diz respeito a esclarecimentos e análises, com base em conhecimento específico do Serviço 

Social, a uma questão ou questões relacionadas a decisões a serem tomadas. 
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12. Com a evolução histórica da família, o conceito desse instituto vem sendo alterado devido à 

introdução de novos costumes e valores existentes na sociedade contemporânea. Assinale a opção que 

apresenta o conceito de família anaparental: 

A) Constituída por um dos pais e seus descendentes, ou seja, ou só o pai ou só mãe convivendo com 

seu(s) filho(s). 

B) Oriunda da adoção, seja esta temporária ou permanente. 

C) Unida por algum parentesco, mas sem a presença de pais. 

D) Constituída por pessoas do mesmo sexo, unidas por laços afetivos. 

 

13. 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. 

Sobre as políticas no âmbito da seguridade social marque a opção correta.   

A) Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base no seguinte 

objetivo: unidade da base de financiamento.  

B) A seguridade social será financiada de forma direta pelo poder público, mediante recursos 

provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Não 

há participação do setor privado.  

C) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com a seguinte diretriz: centralização, com 

direção única em cada esfera de governo.  

D) O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em 

relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de 

reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. 

 

14. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 

(dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos 

responsáveis sem expressa autorização judicial. A autorização não será exigida quando: 

A) Tratar-se de comarca próxima à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 

(dezesseis) anos.  

B) Tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 

(dezesseis) anos, se na mesma unidade da federação, ou incluída na mesma região 

metropolitana.  

C) A criança ou o adolescente menor de 16 (dezesseis) anos estiver acompanhado de ascendente 

ou colateral maior, até o terceiro grau, atestado verbalmente o parentesco. 

D) A criança ou o adolescente menor de 16 (dezesseis) anos estiver acompanhado de pessoa maior. 

 

15. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Com base 

no Estatuto da Pessoa com Deficiência, julgue as afirmações a seguir: 

I. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar e considerará: os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, 

os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição 

de participação; 
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II. Para fins de aplicação desta Lei, considera-se desenho universal: produtos, equipamentos, 

dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a 

funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social;  

III. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, 

por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento 

ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de 

adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. 

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. 

 

16. O Código de Ética profissional do Assistente Social define os direitos do referido profissional. 

Constitui um desses direitos: 

A) Livre exercício das atividades inerentes à Profissão. 

B) Utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da Profissão. 

C) Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da 

liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos 

competentes. 

D) Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no 

atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. 

 

17. Segundo a Lei nº 8080/1990, um dos objetivos do Sistema Único de Saúde é: 

A) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.  

B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.  

C) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a 

orientação programática.  

D) Implementação da vigilância sanitária. 

 

18. Como se chama o principal serviço ofertado no Centro de Referência de Assistência Social? 

A) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. 

B) Casa Lar. 

C) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. 

D) Serviço Especializado em Abordagem Social. 

 

19. Acerca das entidades e organizações de assistência social, com base no que define a Lei Orgânica da 

Assistência Social, identifique as afirmativas verdadeiras (V) e/ou falsas (F) e assinale a opção correta: 

(__) - Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada 

ou cumulativamente, prestam inclusão produtiva e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta 

Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos; 

(__) - As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS celebrarão convênios, 

contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a execução, garantido financiamento integral, pelo 
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Estado, de serviços, programas, projetos e ações de assistência social, nos limites da capacidade instalada, 

aos beneficiários abrangidos por esta Lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias; 

(__) - As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, 

diretamente pelos entes públicos e/ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao 

SUAS, respeitadas as especificidades de cada ação.   

A) V – F – V. 

B) V – V – F.  

C) F – V – V. 

D) V – V – V. 

 

20. Um dos princípios éticos que orientam a intervenção dos profissionais da área de assistência social, 

segundo a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS é: 

A) Defesa transigente dos direitos socioassistenciais. 

B) Promoção aos usuários do acesso a informação, garantindo conhecer o nome e a credencial de 

quem os atende. 

C) Compromisso em ofertar serviços, programas, projetos e benefícios em quantidade que 

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

D) Contribuição para a criação de mecanismos que venham burocratizar a relação com os usuários, 

no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados. 
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Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 21 a nº 25 dizem respeito ao texto abaixo. Leia-o antes de respondê-

las. 

 

 
                                                                                                   (Fonte: https://www.globo.com/> Acesso em 12 de Agosto de 2019) 

 

21. De acordo com o texto, o principal fator que alavancou as vendas de cookies da família foi: 

A) Quando incluíram em seu cardápio mais opções de sabores como manteiga de amendoim e 

geleia. 

B) Quando Chelsea Martin assumiu a administração do empreendimento, em 2015. 

C) Quando perceberam que as embalagens ao qual estavam utilizando não atraíam devidamente o 

público-alvo e, a partir disso, mudaram a apresentação dos produtos para embalagens 

personalizadas. 

D) Quando perceberam que as embalagens não estavam mais agradando o público ao qual se 

destinava e, a partir disso, mudaram a receita dos cookies deixando-os livres de glúten e 

incluindo opções veganas. 

https://www.globo.com/
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22. Em “Michael Martin cozinhava os produtos, a princípio, para amigos e familiares, e logo começou a 

fazer sucesso”, o termo destacado exerce a função de: 

A) Preposição. 

B) Conjunção. 

C) Interjeição. 

D) Adjunto Adverbial. 

 

23. Quanto à ortografia e acentuação do texto, assinale a alternativa correta. 

A) A palavra “negócio” (linha 12) perdeu o acento agudo com a Reforma Ortográfica. 

B) Há ausência de acento circunflexo no termo “vem” (linha 17). 

C) A palavra “média” perdeu o acento pela mesma regra da palavra “ideia”. 

D) As alternativas acima não contemplam erros de ortografia, tampouco de acentuação existentes 

no texto. 

 

24. Assinale a alternativa que contenha uma conjunção conclusiva em termos retirados do texto: 

A) Que (linha 8). 

B) Por meio (linha 14). 

C) Por isso (linha 16). 

D) Além disso (linha 21). 

 

25. Há encontro consonantal em, exceto: 

A) Grandes (linha 1). 

B) Empreendedores (linha 2). 

C) Sucesso (linha 6). 

D) Produtos (linha 14). 

 

26. Analise a tabela a seguir com a conjugação do verbo haver no pretérito imperfeito do modo 

indicativo: 

 

PRESENTE PRETÉRITO IMPERFEITO 

 Havia 

 Havias 

 Havia 

 Havíamos 

 Havíeis 

 Haviam 

 

Assinale a alternativa que preenche adequada e respectivamente o modo Presente do Indicativo do 

verbo haver na coluna em branco: 

A) Hei – hás – há – havemos – haveis – hão. 

B) Hei – há – hás – havemos – haveis – hão. 

C) Hei – hás – há – havemos – houvestes – hão. 

D) Hei – hás – há – havemos – havíeis – hão. 
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27. Analise a oração a seguir: 

“Clarissa, atormentada, arremessa seu filho pela janela a fim de salvá-lo do iminente incêndio que estava 

prestes a acontecer.” 

Assinale a alternativa que contenha uma palavra que substitui os termos destacados sem prejuízo de 

sentido: 

A) Defenestrar. 

B) Admoestar. 

C) Alcunhar. 

D) Permutar. 

 

28. Analise as proposições abaixo: 

I. Interjeição é palavra invariável ou sintagma que forma, por si só, frases que exprimem uma 

emoção, uma sensação, uma ordem, um apelo ou descrevem um ruído; 

II. Conjunções são palavras invariáveis que possuem uma função estritamente fonética, e não 

estabelece uma relação entre orações ou termos que se assemelham; 

III. Pronome é palavra invariável em gênero, número e pessoa, indica a pessoa do discurso. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

29. Assinale a alternativa que contenha uma oração subordinada adjetiva. 

A) Susana, que não se sentia bem, estava de cama. 

B) Insisti no oferecimento da madeira, e ele estremeceu. 

C) Eh, camarada, espere um pouco, que isto acaba-se já. 

D) Estava frio, mas ela não o sentia. 

 

30. Analise a oração a seguir: 

“João Grande ___________ dava leite às colheradas com suas mãos enormes, enquanto o Professor o sustinha 

com o calor do ___________ peito.” 

Assinale a alternativa que completa adequada e respectivamente as lacunas acima: 

A) Lhe – Seu. 

B) Te – Seu. 

C) Lhe – vosso. 

D) Se – Meu. 
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Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. Tendo em vista as características do município de São José do Cedro, analise: 

I. Está localizado no Extremo Oeste de Santa Catarina, limitando-se com Palma Sola (LESTE), 

República Argentina (OESTE), Princesa e Guarujá do Sul (NORTE) e Guaraciaba e Anchieta (SUL);  

II. É banhado pelos rios: Peperi-Guaçú, das Antas, Tracutinga, Lageado Grande, das Flores e Rio Maria 

Preta; 

III. A vegetação natural do território é da floresta araucária do Extremo Oeste e submata de angico, 

grápia, canela, guajuvira e pela expansão das florestas subtropicais em detrimento dos pinhais que 

gradativamente vão perdendo terreno. 

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. 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: 

“Os bancos ________________________________ seguem como as marcas mais valiosas do país, de acordo com uma 

pesquisa da consultoria Interbrand. Neste ano, as duas marcas alcançaram valor de R$ 33,541 bilhões e 

R$ 24,859 bilhões, respectivamente.” 
(Fonte adaptada: https://g1.globo.com/economia/>acesso em 03 de setembro de 2019) 

A) Next e Bradesco.  

B) Santander e Caixa Econômica.  

C) Itaú e Bradesco.  

D) Nubank e Santander.  

 

33. Trata-se de um Revolta Brasileira que ocorreu no Rio de Janeiro: 

A) Revolta da Sabinada.  

B) Revolta da Armada. 

C) Revolta da Balaiada.  

D) Revolta da Cisplatina.  

 

34. De acordo com a Lei Orgânica de São José do Cedro – SC, cabe à Câmara Municipal, com a sanção do 

Prefeito, legislar sobre as matérias de competência do Município e especialmente sobre: 

I. Assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual; 

II. Tributos municipais, isenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas; 

III. Orçamento anual, planos plurianuais de investimentos e diretrizes orçamentárias.  

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. 
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35. Tendo em vista os fatos históricos do município, a colonização de São José do Cedro iniciou em 1950, 

com a chegada de 21 agricultores vindos da região dos Sete Povos das Missões, noroeste do estado do 

Rio Grande do Sul. Dentre os pioneiros estavam, exceto: 

A) Alcides Volweis.   

B) João Grando.  

C) Joselias Filho.  

D) João Frizon. 

 


