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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Descanso 
Edital de Concurso Público nº 01/2019 

___________________________________________________________________ 

 

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. Marque a alternativa correta com base no que determina o Estatuto da Criança e do 

Adolescente: 

A) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade completos, 

e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

B) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção básica de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por 

lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade. 

C) O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para 

a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e 

campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. 

D) Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e 

de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao 

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

 

02. Julgue as assertivas abaixo sobre o tema das relações humanas no trabalho e marque a opção 

correta: 

I. Em um ambiente de trabalho faz se necessário o relacionamento interpessoal e, quando não 

ocorre sintonia de uma ou mais pessoas, provoca stress, desmotivação pelo trabalho, facilitando o 

bom andamento do trabalho ou grupo; 

II. Relações Humanas estão relacionadas ao fator respeito pelas pessoas, ou seja, com os 

colegas de trabalho, seja pela pessoa ou pelo seu trabalho; 

III. A habilidade de ouvir atentamente e compreender o que os outros dizem contribui para o 

estabelecimento de boas relações no ambiente de trabalho. 

A) I e II estão corretas. 

B) I e III estão corretas. 

C) II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

03. Analise as afirmações a seguir, que tratam da postura profissional e apresentação pessoal, e 

classifique-as em V (verdadeira) ou F (falsa). Em seguida, marque a opção correta. 

(__) Ter uma aparência coerente e adequada ao serviço a ser desenvolvido, bem como ao público 

que vai atender não deve ser levada em consideração.  

(__) Seguir as boas regras de postura e de comportamento profissional favorece uma interação 

mais harmoniosa. Gentileza gera gentileza. 

(__) Usar a empatia e saber se colocar no lugar do outro é um desafio. A comunicação não verbal 

e escrita também interfere na imagem que o receptor cria do interlocutor. Por isso, entender o que 

é uma comunicação assertiva, escuta ativa e os diferentes estilos de comunicação são essenciais. 

A) F - V - V. 

B) F - V - F. 

C) V - V - F. 

D) V - F - V. 
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04. Assinale o principal serviço executado pelo CRAS, no âmbito da Proteção Social Básica: 

A) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

B) Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias. 

C) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. 

D) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências. 

 

05. Em consonância com o disposto na LOAS, capítulo II, seção I, artigo 4º, a Política Nacional de 

Assistência Social rege-se pelo seguinte princípio democrático: 

A) Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, 

programas e projetos. 

B) Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

C) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência Social em 

cada esfera de governo. 

D) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como 

dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 

 

06. Assinale a alternativa correta sobre a Proteção Social Básica (PSB): 

A) Um dos serviços essenciais da PSB é a família acolhedora.  

B) Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre 

outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social 

(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). 

C) Deve priorizar a reestruturação dos serviços de abrigamento dos indivíduos que, por uma 

série de fatores, não contam mais com a proteção e o cuidado de suas famílias, para as 

novas modalidades de atendimento. 

D) Conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a 

reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das 

potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das 

situações de violação de direitos.  

 

07. De acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social, a quem compete analisar territorialmente 

a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de 

vitimizações e danos? 

A) Vigilância socioassistencial.  

B) Proteção social. 

C) SUAS web. 

D) cadSUAS. 
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08. O Plano Nacional de Enfretamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes está 

baseado em seis eixos estratégicos. Qual dos eixos tem como foco atualizar a legislação sobre 

crimes sexuais, combater a impunidade, disponibilizar serviços de notificação e capacitar os 

profissionais da área jurídico-policial; implantar e implementar os Conselhos Tutelares, o SIPIA e 

as Delegacias especializadas de crimes contra crianças e adolescentes?  

A) Análise da situação. 

B) Mobilização e articulação. 

C) Atendimento. 

D) Defesa e responsabilização.  

 

09. Conforme estabelecido no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, as entidades de 

atendimento e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas 

de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação deverão 

orientar e fundamentar a prática pedagógica nas seguintes diretrizes, exceto: 

A) Prevalência da ação socioeducativa sobre os aspectos meramente sancionatórios.  

B) Projeto pedagógico como ordenador de ação e gestão do atendimento socioeducativo.  

C) Exigência e compreensão, enquanto elementos dispensáveis de reconhecimento e respeito 

ao adolescente durante o atendimento socioeducativo.  

D) Respeito à singularidade do adolescente, presença educativa e exemplaridade como 

condições necessárias na ação socioeducativa. 

 

10. Julgue as afirmações a seguir sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e 

marque a opção correta. 

I. A DUDH é um documento marco na história dos direitos humanos. Elaborada por 

representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo, a 

Declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de 

dezembro de 1948;  

II. A DUDH inspirou as constituições de muitos Estados e ditaduras recentes; 

III. De acordo com a DUDH, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em 

direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de 

fraternidade. 

A) I e II estão corretas. 

B) I e III estão corretas. 

C) II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

11. Constitui uma das seguranças afiançadas pela proteção social, definida na Política Nacional de 

Assistência Social: 

A) Segurança de convívio. 

B) Segurança de recolhida. 

C) Segurança de inclusão social. 

D) Segurança de trabalho. 
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12. Como se chama o instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a 

execução da Política Nacional de Assistência Social na perspectiva do SUAS? Vale destacar, que 

a elaboração desse instrumento é de responsabilidade do órgão gestor da política, que o submete 

à aprovação do Conselho de Assistência Social, reafirmando o princípio democrático e participativo, 

conforme a Norma Operacional Básica do SUAS: 

A) Plano de Assistência Social. 

B) Orçamento da Assistência Social.  

C) Relatório Anual de Gestão.  

D) Gestão da Informação, Monitoramento e Avaliação. 

 

13. Assinale a opção incorreta acerca do termo protagonismo juvenil. 

A) É uma prática educativa desenvolvida para os jovens, onde ele é o elemento central e 

participa de todas as fases, do processo socioeducativo, desde a elaboração, execução e 

avaliação das ações propostas, com o objetivo de estimular a participação social do jovem 

na comunidade. 

B) A ideia é que o protagonismo juvenil possa estimular a participação social dos jovens, 

contribuindo apenas com o desenvolvimento pessoal dos jovens atingidos. 

C) Protagonismo juvenil é a participação do adolescente em atividade que extrapolam os 

âmbitos de seus interesses individuais e familiares e que podem ter como espaço a escola, 

os diversos âmbitos da vida comunitária; igrejas, clubes, associações e até mesmo a 

sociedade em sentido mais amplo, através de campanhas, movimentos e outras formas de 

mobilização que transcendem os limites de seu entorno sócio- comunitário.  

D) O protagonismo juvenil deve priorizar a intervenção comunitária, procurando, com a ação 

concreta dos jovens, contribuir para uma sociedade mais justa, a partir da incorporação de 

valores democráticos e participativos por parte dos jovens e da vivência do diálogo, da 

negociação e da convivência com as diferenças sociais. 

 

14. Constitui pressuposto da Política Nacional de Assistência Social: 

A) Centralização.  

B) Matricialidade no indivíduo.  

C) Territorialização.  

D) Segmentação.  

 

15. O município de Flores possui população de até 20.000 habitantes, forte presença de população 

rural. Rede simplificada e reduzida de serviços de proteção social básica. Em relação aos portes 

definidos na Política Nacional de Assistência Social, qual a classificação correta para esse 

município? 

A) Pequeno Porte 1. 

B) Pequeno Porte 2. 

C) Pequeno Porte 3. 

D) Médio Porte. 
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16. 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, que demandam intervenções 

especializadas da proteção social especial? 

A) Centro de Referência de Assistência Social. 

B) Centro de Convivência Social. 

C) Centro de Referência Especializado de Assistência Social. 

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

 

17. Assinale a opção correta sobre o Conselho Tutelar: 

A) O Conselho Tutelar é órgão sazonal e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos 

nesta Lei. 

B) Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 

1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 

5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, 

permitida recondução por novos processos de escolha. 

C) Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, é exigido como requisito ter nascido no 

município.  

D) Lei federal disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar.  

 

18. Segundo a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, como se chama 

toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que 

gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o 

ser humano? 

A) Deficiência. 

B) Deficiência permanente. 

C) Incapacidade. 

D) Incapacidade provisória. 

 

19. A Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, em consonância com o 

Programa Nacional de Direitos Humanos, obedecerá ao seguinte princípio: 

A) Adoção de estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e privados, bem 

assim com organismos internacionais e estrangeiros para a implantação desta Política. 

B) Garantia do efetivo atendimento das necessidades da pessoa com deficiência, sem o cunho 

assistencialista. 

C) Viabilização da participação da pessoa com deficiência em todas as fases de implementação 

dessa Política, por intermédio de suas entidades representativas.  

D) Desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar a 

plena integração da pessoa com deficiência no contexto socioeconômico e cultural.  

 

 

 

 



7 
 
 

20. Analise as afirmações a seguir, sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente (SGDCA), e classifique-as em V (verdadeira) ou F (falsa). Em seguida, marque a 

opção correta: 

(__) O SGDCA é formado pela integração e a articulação entre o Estado, as famílias e a sociedade 

civil como um todo, para garantir que a legislação voltada à proteção de crianças e adolescentes 

seja efetiva.  

(__) O SGDCA estrutura-se em três grandes eixos estratégicos de atuação: planejamento, 

monitoramento e avaliação.   

(__) O SGDCA constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas governamentais e 

da sociedade civil, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos 

de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do 

adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal. 

A) F - V - V. 

B) F - V - F. 

C) V - V - F. 

D) V - F- V. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 
INSTRUÇÕES: As questões de nº 21 a nº 28 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente 
antes de respondê-las. 

(Texto) 
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21. No Texto, a partícula “que” (linha 11) exerce função morfológica de: 

A) Pronome relativo. 

B) Conjunção integrante. 

C) Conjunção temporal. 

D) Conjunção comparativa. 

 

22. “[...], um homem decidiu comprar o último combo de cheeseburguer com fritas [...]” (linhas 2 a 

4). Os termos destacados exercem função sintática de: 

A) Objeto indireto. 

B) Predicado verbal. 

C) Sujeito. 

D) Objeto direto. 

 

23. “Quando o McDonald's fechou todas suas lanchonetes na Islândia, [...]” (linhas 1 e 2). A palavra 

destacada, no contexto em que está inserida, exerce função morfológica de: 

A) Preposição. 

B) Advérbio. 

C) Substantivo. 

D) Pronome. 

 

24. Das palavras presentes no Texto, é correto afirmar que a palavra “Islândia” (linha 2) é acentuada 

pelo mesmo motivo da seguinte palavra: 

A) “indestrutível” (linha 9) 

B) “agência” (linha 7) 

C) “país” (linha 13) 

D) “sanduíche” (linha 22) 

 

25. “[...], que fica guardado em uma redoma de vidro em Snotra House, [...]” (linhas 11 a 13). O 

trecho retirado do Texto exerce função sintática de: 

A) Adjunto adnominal. 

B) Adjunto adverbial. 

C) Complemento nominal. 

D) Agente da passiva. 

 

26. As partículas “a” (linha 8) e “a” (linha 22) retiradas do Texto são classificadas morfologicamente, 

respectivamente, como: 

A) Artigo definido – Artigo definido.  

B) Preposição – Artigo definido. 

C) Artigo definido – Preposição. 

D) Preposição – Preposição. 
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27. Sobre a pontuação presente no Texto, analise:  

I. A vírgula imediatamente após a palavra “decompõem” (linha 6) poderia ser suprimida, sem 

prejuízos à correção do Texto; 

II. Manteria a correção gramatical caso acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a 

palavra “McDonald's” (linha 1); 

III. A vírgula empregada na linha 19 é obrigatória. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Todos os itens estão corretos. 

D) Apenas o item III está correto. 

 

28. A crase empregada na linha 10 foi empregada pela mesma razão que a seguinte alternativa: 

A) Fui à feira ontem. 

B) Adoro bife à milanesa. 

C) Os moleques costumam nadar no rio às escondidas. 

D) Eles vivem à custa do Estado. 

 

29. Há erro de concordância na seguinte alternativa: 

A) Cada um dos que ali estavam tinha um forte compromisso com o marxismo. 

B) Os Emirados Árabes sempre exportou petróleo. 

C) De repente, apareceram muitos companheiros que apoiaram de imediato o protesto. 

D) “Suspendeu-se a uma das palmeiras que servia de esteio à choça, e por um desses 

movimentos ágeis...” (José de Alencar) 

 

30. Assinale a alternativa em que o substantivo feminino se encontra incorreto com base no 

substantivo masculino: 

A) hebreu → hebreia. 

B) ator → atriz. 

C) herói → heroína. 

D) presidente → monja. 
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Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. O encontro de líderes do BRICS terminou no dia 14 de novembro de 2019, em Brasília. Ao fim 

da reunião, os cinco países membros do BRICS divulgaram uma declaração conjunta. Dentre 

outros, o documento assinado apresenta os seguintes pontos: 
(Fonte adaptada: g1.globo.com) 

I. Compromisso com as metas de redução das emissões de carbono fixadas a partir do Acordo 

de Paris; 

II. Reforma "abrangente” das Nações Unidas, incluindo o Conselho de Segurança; 

III. Preocupação com a possibilidade de uma corrida armamentista no espaço exterior. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

32. O dia 15 de novembro marca o aniversário da Proclamação da República. O evento de 1889 

selou o fim de 300 anos de monarquia no Brasil. Foi precedido pela abolição da escravidão e abriu 

caminho para o rearranjo de forças políticas e mudanças importantes no país. 
(Fonte adaptada: https://www.nexojornal.com.br/explicado/2019/11/15/Rep%C3%BAblica-conceitos-marcos-e-

rearranjos-pol%C3%ADticos-no-Brasil) 

 

Com a mudança de regime, o Brasil deixou de ser monarquia para adotar um modelo de:  

A) República federativa presidencialista. 

B) República interventiva presidencialista. 

C) República fundamentalista presidencialista. 

D) República moralista presidencialista. 

 

33. O ex-presidente Lula, foi solto no mês de novembro, após quase dois anos de prisão. A sua 

soltura deu-se após uma decisão sobre a prisão em 2º instância. Essa decisão foi tomada pelo: 

A) Supremo Tribunal Eleitoral. 

B) Superior Tribunal de Justiça. 

C) Supremo Tribunal Federal. 

D) Superior Tribunal de Execuções Penais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nexojornal.com.br/explicado/2019/11/15/Rep%C3%BAblica-conceitos-marcos-e-rearranjos-pol%C3%ADticos-no-Brasil
https://www.nexojornal.com.br/explicado/2019/11/15/Rep%C3%BAblica-conceitos-marcos-e-rearranjos-pol%C3%ADticos-no-Brasil
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34. Analise a imagem a seguir: 

 
Considerando as regiões brasileiras, o mapa acima apresenta respectivamente conforme a 

numeração, as seguintes regiões: 

A) (1) Sudeste / (2) Sul / (3) Centro-Oeste. 

B) (1) Sul / (2) Sudeste / (3) Centro-Oeste. 

C) (1) Sul / (2) Centro-Oeste / (3) Sudeste. 

D) (1) Sudeste / (2) Centro-Oeste / (3) Sul. 

 

35. No mês de novembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro decidiu extinguir, por meio de uma 

medida provisória, o seguro obrigatório de veículos, o: 

A) ISS. 

B) DPVAT. 

C) IPVA. 

D) Licenciamento. 

 


