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________________________________________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

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

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde 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 conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. 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 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 02h30min, 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: 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Sobre         os         Conselhos         de         Direitos,         marque         (V)         de
verdadeiro         e         (F)         de         falso:

(__)Caracterizam-se         como         órgãos         colegiados         e
permanentes.
(__)Espaços         institucionais         fundamentais         para         a
construção         democrática         das         políticas         públicas         e
exercício         da         participação         e         legitimidade         social.
(__)A         atuação         dos         conselhos         de         direitos         se         dá
apenas         na         fiscalização         e         mobilização.
(__)Orientados         pelo         princípio         da         paridade,         garantindo
a         representação         de         diferentes         segmentos         sociais,         e
tendo         por         incumbência         formular,         supervisionar         e
avaliar         as         políticas         públicas         nas         esferas:         federal         e
estadual.

Após         análise,         marque         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) V,         F,         F,         V.
(B) V,         V,         F,         F.
(C) F,         V,         V,         F.
(D) V,         V,         F,         V.

Questão 02

O         dever         de         comunicar         à         autoridade         competente
qualquer         forma         de         violação         à         pessoa         idosa         da         qual         se
tenha         testemunhado         ou         de         que         tenha         conhecimento
(art.         6         do         Estatuto         do         Idoso)         é:

(A) Dos         profissionais         da         Assistência         Social.
(B) De         todo         cidadão.
(C) Do         Conselho         Tutelar.
(D) Dos         profissionais         da         saúde.

Questão 03

Leia         a         afirmativa         e         preencha         a         lacuna:

O________________________________         se         tornou         o
principal         instrumento         do         Estado         brasileiro         para         a
seleção         e         a         inclusão         de         famílias         de         baixa         renda         em
programas         federais,         sendo         usado         obrigatoriamente
para         a         concessão         dos         benefícios         do         Programa         Bolsa
Família,         da         Tarifa         Social         de         Energia         Elétrica,         do
Programa         Minha         Casa         Minha         Vida,         entre         outros.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         CORRETA         que
complete         a         lacuna         acima:

(A) Plano         Individual         de         Atendimento.
(B) Número         de         Identificação         Social         (NIS).
(C) Portal         da         Transparência.
(D) Cadastro         Único.

Questão 04

A         proteção         social         de         assistência         social         é
hierarquizada         em____________e______________e,
ainda,         tem         níveis         de         complexidade         do         processo         de
proteção,         por         decorrência         do         impacto         desses         riscos
no         indivíduo         e         em         sua         família.

Assinale         os         termos         que         completam         de         forma
CORRETA         as         lacunas:

(A) básica         e         especial.
(B) centralizada         e         descentralizada.
(C) simples         e         complexa.
(D) unificada         e         especial.

Questão 05

Para         a         proteção         social         de         assistência         social         o
princípio         de         matricialidade         sociofamiliar         significa         que:

I.A         família                  não         é         o         núcleo         social         básico         de         acolhida,
convívio,         autonomia,         sustentabilidade         e         protagonismo
social.
II.A         família         deve         ser         apoiada         e         ter         acesso         a
condições         para         responder         ao         seu         papel         no         sustento,
na         guarda         e         na         educação         de         suas         crianças         e
adolescentes,         bem         como         na         proteção         de         seus         idosos
e         portadores         de         deficiência.
III.A         defesa         do         direito         à         convivência         familiar         na
proteção         de         assistência         social         supera         o         conceito         de
família         como         unidade         econômica,         mera         referência         de
cálculo         de         rendimento         per         capita         e         a         entende         como
núcleo         afetivo,         vinculada         por         laços         consangüíneos,
de         aliança         ou         afinidade,         onde         os         vínculos
circunscrevem         obrigações         recíprocas         e         mútuas,
organizadas         em         torno         de         relações         de         geração         e         de
gênero.
IV.O         fortalecimento         de         possibilidades         de         convívio,
educação         e         proteção         social         na         própria         família         sempre
restringe         as         responsabilidades         públicas         de         proteção
social         para         com         os         indivíduos         e         a         sociedade.

Assinale         a         opção         com         as         afirmativas         ERRADAS:
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(A) Apenas         I         e         IV.
(B) Apenas         I         e         III.
(C) Apenas         II         e         III.
(D) |Apenas         III         e         IV.

Questão 06

Sobre         o         Conselho         Tutelar,         marque         (V)         para
verdadeiro         e         (F)         para         falso:

(__)É         órgão         permanente         e         autônomo,         não
jurisdicional,         encarregado         pela         sociedade         de         zelar
pelo         cumprimento         dos         direitos         da         criança         e         do
adolescente,         definidos         nesta         Lei.
(__)Atende         e         aconselha         os         pais         ou         responsável,
aplicando         as         medidas         previstas         no         art.         129,         VIII         a         X.
(__)Aplica         penalidades         administrativas         nos         casos         de
infrações         contra         norma         de         proteção         à         criança         ou
adolescente.
(__)É         órgão         permanente,         não         jurisdicional,
subordinado         aos         órgãos         estadual         e         municipal,         além
do         Ministério         Público         local.
(__)Atende         crianças         e         adolescentes         nas         hipóteses
previstas         nos         Artigos         98         e         105,         aplicando         as         medidas
previstas         no         artigo         101,         I         a         VII.

Após         análise,         marque         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) V,         F,         V,         F,         F.
(B) F,         V,         V,         V,         F.
(C) F,         F,         V,         V,         V.
(D) V,         F,         F,         F,         V.

Questão 07

De         acordo         com         o         art.         25         do         Estatuto         da         Criança         e         do
Adolescente,         Lei         nº         8.069/1990,         a         comunidade
formada         pelos         pais         ou         qualquer         deles         e         seus
descendentes,         denomina-se:

(A) Família         extensa.
(B) Família         natural.
(C) Família         substitua.
(D) Família         mosaico.

Questão 08

O         Benefício         de         Prestação         Continuada         (BPC)         da         Lei
Orgânica         da         Assistência         Social         (LOAS)         é         a         prestação
paga         pela         Previdência         Social         que         visa         garantir         um
salário         mínimo         mensal         para         pessoas         que         não

possuam         meios         de         prover         à         própria         subsistência         ou
de         tê-la         provida         por         sua         família.

I.Para         obtenção         do         benefício         é         preciso         que         o
requerente         tenha         contribuído         para         o         INSS.
II.O         idoso         precisa         ter         65         anos         ou         mais         e         comprovar         o
estado         de         pobreza         ou         necessidade.
III.Considera-se         incapaz         de         prover         a         manutenção         da
pessoa         com         deficiência         ou         idosa         a         família         cuja         renda
mensal         per         capita         seja         inferior         a         1/5         (a         um         quinto)         do
salário-mínimo.
IV.A         condição         de         acolhimento         em         instituições         de
longa         permanência         não         prejudica         o         direito         do         idoso
ou         da         pessoa         com         deficiência         ao         benefício         de
prestação         continuada.

Referente         ao         benefício         citado         acima         estão
CORRETAS,         apenas:

(A) I         e         III.
(B) II         e         III.
(C) II         e         IV.
(D) I         e         IV.

Questão 09

O         modelo         de         gestão         do         Sistema         Único         da         Assistência
Social         é:

(A) Básica         e         Especial.
(B) Centralizado         e         participativo.
(C) Descentralizado         e         participativo.
(D) Participativa         e         contributiva.

Questão 10

A         Declaração         Universal         dos         Direitos         Humanos,
adotada         e         proclamada         pela         Assembleia         Geral         das
Nações         Unidas         (resolução         217         A         III)         em         10         de
dezembro         1948,         trata         no         1º         artigo         que:

(A) Toda         a         pessoa         terá         seus         direitos         civis         segurados         a
partir         do         preenchimento         dos         pré-requisitos
exigidos         em         lei.

(B) Todos         os         seres         humanos         nascem         livres         e         iguais
em         dignidade         e         direitos.         São         dotados         de         razão         e
consciência         e         devem         agir         em         relação         uns         aos
outros         com         espírito         de         fraternidade.

(C) As         pessoas         nascem         livres,         porém         os         direitos
devem         ser         conquistados         a         partir         do         esforço
individual         ao         longo         da         vida.
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(D) Apenas         algumas         pessoas         nascem         livres         e         gozam
do         direito         de         ser,         em         todos         os         lugares,
reconhecidas         como         pessoa,         exceto         se         cometer
crime         contra         a         vida.

Questão 11

As         relações         humanas         são         importantes         para         a
construção         de         um         ambiente         positivo         e         favorável         ao
exercício         da         profissão.         Para         um         bom         clima         no
trabalho         é         necessário:

(A) Propor         ideias         e         falar         mal         dos         colegas.
(B) Cooperação         e         procrastinação.
(C) Respeitar         aos         colegas         e         as         diferenças.
(D) Empatia         e         impaciência.

Questão 12

A         Resolução         nº         109,         de         11         de         novembro         de         2009
apresenta         o         Serviço         de         Acolhimento         Institucional
como         um         dos         serviços         da         Alta         Complexidade.         Sobre
o         Serviço         de         Acolhimento         Institucional,         algumas
modalidades         ofertadas         são:

(A) Casa         de         Passagem         e         Serviço         de         Acolhimento         em
República.

(B) Serviço         de         Acolhimento         em         Família         Acolhedora         e
Residência         Inclusiva.

(C) Casa-lar         e         abrigo         institucional.
(D) Abrigo         institucional         e         Serviço         de         Acolhimento         em

Família         Acolhedora.

Questão 13

A         Política         Nacional         para         a         Integração         da         Pessoa
Portadora         de         Deficiência,         em         consonância         com         o
Programa         Nacional         de         Direitos         Humanos,         obedecerá
alguns         princípios.         Não         é         um         dos         princípios,         de         acordo
com         o         art.         5º         dessa         Política:

(A) Estabelecimento         de         mecanismos         e         instrumentos
legais         e         operacionais         que         assegurem         às         pessoas
portadoras         de         deficiência         o         pleno         exercício         de
seus         direitos         básicos         que,         decorrentes         da
Constituição         e         das         leis,         propiciam         o         seu         bem-estar
pessoal,         social         e         econômico.

(B) Garantia         da         efetividade         dos         programas         de
prevenção,         de         atendimento         especializado         e         de
inclusão         social.

(C) Desenvolvimento         de         ação         conjunta         do         Estado         e         da
sociedade         civil,         de         modo         a         assegurar         a         plena
integração         da         pessoa         portadora         de         deficiência         no
contexto         sócio-econômico         e         cultural.

(D) Respeito         às         pessoas         portadoras         de         deficiência,
que         devem         receber         igualdade         de         oportunidades         na
sociedade         por         reconhecimento         dos         direitos         que
lhes         são         assegurados,         sem         privilégios         ou
paternalismos.

Questão 14

De         acordo         com         o         Sistema         Nacional         de         Atendimento
Socioeducativo         (SINASE),         as         ações         socioeducativas
devem         exercer         influência         na         vida         do         adolescente,         de
modo         a         oferecer         a         possibilidade         da         construção         de         um
projeto         de         vida.         A         ferramenta         importante         no
acompanhamento         da         evolução         pessoal         e         social         do
adolescente         e         na         conquista         de         metas         e
compromissos         pactuados         com         esse         adolescente         e
sua         família         durante         o         cumprimento         da         medida
socioeducativa         que         se         inicia         na         acolhida         do
adolescente         no         programa         de         atendimento         é         o:

(A) Procedimento         Institucional         do         Adolescente.
(B) Programa         Interativo         do         Adolescente.
(C) Plano         Individual         de         Atendimento.
(D) Projeto         Individual         do         Adolescente.

Língua Portuguesa

Questão 15

Assinale         abaixo         a         alternativa         em         que         o         vocábulo
destacado         em         negrito         está         grafado         corretamente:

(A) Por         que         você         está         com         raiva         de         mim?
(B) Porquê         você         está         com         raiva         de         mim?
(C) Por         quê         você         está         com         raiva         de         mim?
(D) Porque         você         está         com         raiva         de         mim?

Questão 16

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         apresenta
concordância         verbo-nominal:

(A) Propõem-se         melhoria         na         gestão         de         pessoas.
(B) Vende-se         casa         e         quitinete.
(C) Aqui         aceitam-se         dinheiro,         cartões         e         cheques.
(D) Conserta-se         máquina         de         lavar         e         geladeira.

Questão 17

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         possui         período
composto         por         subordinação         substantiva         objetiva
direta:
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(A) Conforme         conversamos         ontem,         por         favor,         não         faça
isso         de         novo.

(B) Nós         é         que         estamos         corretos.
(C) É         impossível         te         ver         chorando         e         não         ficar         triste.
(D) Eu         preciso         que         você         me         diga         a         verdade.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A         região         onde         hoje         se         encontra         o         município         de         Barra
Bonita/SC         começou         a         ser         explorada         na         década         de
50.         Quem         foram         seus         primeiros         colonizadores?

(A) Eram         viajantes         que         transitavam         pelo         território         do
estado         de         Santa         Catarina         em         busca         de         regiões
que         julgavam         ideais         para         se         assentarem.

(B) Eram         descendentes         de         imigrantes         alemães         e
italianos,         vindos         do         Rio         Grande         do         Sul.

(C) Eram         exploradores         vindos         de         outros         estados
brasileiros.

(D) Eram         imigrantes         ingleses         que         foram         expulsos         da
Argentina.

Questão 19

A         Lei         Orgânica         do         Município         de         Barra         Bonita/SC
concede         o         direito         de         greve,         mas         diz         que         ele         será
exercido:

(A) Nos         termos         e         nos         limites         definidos         em         lei
complementar         elaborada         em         regime         de
cooperação         entre         União,         Estados         e         Municípios.

(B) Nos         termos         e         nos         limites         definidos         em         lei
complementar         municipal.

(C) Nos         termos         e         nos         limites         definidos         em         lei
complementar         estadual.

(D) Nos         termos         e         nos         limites         definidos         em         lei
complementar         federal.

Questão 20

As         gestantes,         que         haviam         sido         incluídas         no         grupo
prioritário         de         vacinação         contra         a         covid,         tiveram         sua
conquista         limitada         pela         Agência         Nacional         de
Vigilância         Sanitária         (ANVISA),         por         ter         ocorrido         a
morte         de         uma         delas         após         ser         vacinada.         Qual         das
vacinas         usadas         no         Brasil         foi,         supostamente,         a
causadora         desta         ocorrência.

(A) AstraZeneca.

(B) Pfizer.
(C) CoronaVac.
(D) Sinovac.
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