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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! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Com         base         no         Art.         3.º         do         Estatuto         do         Idoso         (Sobre         a
Lei         n.º         10.741,         de         1.º         de         outubro         de         2003)         são
assegurados         com         absoluta         prioridade         alguns         direitos,
dentre         eles         o:

(A) Direito         ao         trabalho,         à         cidadania         e         solidariedade.
(B) Direito         à         vida,         à         saúde         e         liberdade.
(C) Direito         à         alimentação,         à         educação         e         fraternidade.
(D) Direito         à         cultura,         ao         esporte         e         tecnologia.

Questão 02

Acerca         do         direitos         e         deveres,         Art.         5º         da         Constituição
Federal         de         1988,         julgue         os         itens         abaixo         como         V         de
verdadeiro         ou         F         de         falso:

(__)É         livre         a         expressão         da         atividade         intelectual,
artística,         científica         e         de         comunicação,
independentemente         de         censura         ou         licença.
(__)Homens         e         mulheres         são         iguais         em         direitos         e
obrigações,         nos         termos         desta         Constituição.
(__)A         casa         é         asilo         inviolável         do         indivíduo,         ninguém
nela         podendo         penetrar         sem         consentimento         do
morador,         mesmo         em         caso         de         flagrante         delito         ou
desastre,         ou         para         prestar         socorro,         ou,         durante         o         dia,
por         determinação         judicial.
(__)Todos         podem         reunir-se         pacificamente,         sem
armas,         em         locais         abertos         ao         público,                  mediante
autorização         e         desde         que         não         frustrem         outra         reunião
anteriormente         convocada         para         o         mesmo         local.

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

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

Questão 03

Para         efeitos         no         disposto         da         LOAS         (LEI         Nº         8.742,         DE
7         DE         DEZEMBRO         DE         1993),         Art.         3º,         consideram-se
entidades         e         organizações         de         assistência         social
aquelas:

(A) Sem         fins         lucrativos         que,         isolada         ou
cumulativamente,         prestam         atendimento         e
assessoramento         aos         beneficiários         abrangidos         por
esta         Lei,         bem         como         as         que         atuam         na         defesa         e
garantia         de         direitos.

(B) Sem         fins         lucrativos         que,         isolada         ou
cumulativamente,         prestam         atendimento         e
assessoramento         aos         beneficiários         abrangidos         por
esta         Lei.

(C) Sem         fins         lucrativos         que         prestam         atendimento         aos
beneficiários         abrangidos         por         esta         Lei.

(D) Sem         fins         lucrativos         que         prestam         atendimento         e
assessoramento         aos         beneficiários         abrangidos         por
esta         Lei,         bem         como         as         que         atuam         na         defesa         e
garantia         de         direitos.

Questão 04

Com         base         no         Art.         11         da         Lei         nº         11.340/2006,         julgue         os
itens:

No         atendimento         à         mulher         em         situação         de         violência
doméstica         e         familiar,         a         autoridade         policial         deverá,
entre         outras         providências:

I.Garantir         proteção         policial,         quando         necessário,
comunicando         de         imediato         ao         Ministério         Público         e         ao
Poder         Judiciário.
II.Encaminhar         a         ofendida         ao         hospital         ou         posto         de
saúde,         excepcionalmente,         ao         Instituto         Médico         Legal.
III.Fornecer         transporte         para         a         ofendida         e         seus
dependentes         para         abrigo         ou         local         seguro,         quando
houver         risco         de         vida.
IV.Sempre         acompanhar         a         ofendida         para         assegurar         a
retirada         de         seus         pertences         do         local         da         ocorrência         ou
do         domicílio         familiar.
V.Informar         à         ofendida         os         direitos         a         ela         conferidos
nesta         Lei         e         os         serviços         disponíveis,         inclusive         os         de
assistência         judiciária         para         o         eventual         ajuizamento
perante         o         juízo         competente         da         ação         de         separação
judicial,         de         divórcio,         de         anulação         de         casamento         ou         de
dissolução         de         união         estável.

Estão         CORRETOS,         apenas         os         itens:

(A) II,         III,         IV.
(B) I,         II,         IV.
(C) I,         III,         V.
(D) III,         IV,         V.
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Questão 05

De         acordo         com         o         Art.         11         do         Código         de         Ética
Profissional         do         Assistente         Social,         "Das         Relações         com
Assistentes         Sociais         e         outros/as         Profissionais",         é
vedado         ao         Assistente         Social,         EXCETO:

(A) Intervir         na         prestação         de         serviços         que         estejam
sendo         efetuados         por         outro         profissional,         salvo         a
pedido         desse         profissional,         em         caso         de         urgência,
seguido         da         imediata         comunicação         ao         profissional,
ou         quando         se         tratar         de         trabalho         multiprofissional         e
a         intervenção         fizer         parte         da         metodologia         adotada.

(B) Prevalecer-se         de         cargo         de         chefia         para         atos
discriminatórios         e         de         abuso         de         autoridade.

(C) Comparecer         perante         a         autoridade         competente,
quando         intimado         a         prestar         depoimento,         para
declarar         que         está         obrigado         a         guardar         sigilo
profissional         nos         termos         deste         Código         e         da
Legislação         em         vigor.

(D) Prejudicar         deliberadamente         o         trabalho         e         a
reputação         de         outro         profissional.

Questão 06

Sobre         a         organização         do         SUS,         Art.         3º         é         CORRETO
afirmar         que:

(A) É         desmembrada         em         ações         e         serviços         de
promoção,         proteção         e         recuperação         da         saúde
executados         pelos         entes         federativos,         de         forma
direta         ou         indireta,         mediante         a         participação
complementar         da         União,         sendo         organizado         de
forma         regionalizada         e         hierarquizada.

(B) É         formado         por         ações         e         serviços         de         promoção,
proteção         e         recuperação         da         saúde         executados
pelos         entes         federativos,         de         forma,         exclusivamente
direta,         mediante         a         participação         complementar         da
iniciativa         privada,         sendo         organizado         de         forma
regionalizada         e         hierarquizada.

(C) É         uma         junção         das         ações         e         serviços         de         promoção,
proteção         e         recuperação         da         saúde         executados
pelos         entes         federativos,         apenas         de         forma         direta,
excepcionalmente         indireta,         mediante         a
participação         complementar         da         União.

(D) É         constituído         pela         conjugação         das         ações         e
serviços         de         promoção,         proteção         e         recuperação         da
saúde         executados         pelos         entes         federativos,         de
forma         direta         ou         indireta,         mediante         a         participação
complementar         da         iniciativa         privada,         sendo
organizado         de         forma         regionalizada         e
hierarquizada.

Questão 07

Com         base         na         Política         Nacional         de         Assistência         Social
-         PNAS,         os         serviços         de         proteção         social,         básica         e
especial,         voltados         às         famílias         deverão         ser         prestados
__________________,         em         unidades         próprias         dos
Municípios         através         dos         Centros         de         Referência         da
Assistência         Social         básico         e         especializado:

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         preenche
CORRETAMENTE         a         frase         citada         acima:

(A) preferencialmente
(B) apenas
(C) somente
(D) excepcionalmente

Questão 08

A         previdência         social         será         organizada         sob         a         forma         de
regime         geral,         de         caráter         contributivo         e:

(A) Credenciamento         obrigatório.
(B) Inscrição         obrigatória.
(C) Credenciamento         facultativo.
(D) Filiação         obrigatória.

Questão 09

No         que         se         refere         ao         Conselho         Tutelar,         marque         (V)
para         verdadeiro         ou         (F)         para         falso:

(__)É         órgão         permanente         e         autônomo.
(__)Aplica         penalidades         administrativas         nos         casos         de
infrações         contra         norma         de         proteção         à         criança         ou
adolescente.
(__)Requisita         certidões         de         nascimento,         casamento         e
de         óbito.
(__)Assessora         o         Poder         Executivo         local         na         elaboração
da         proposta         orçamentária         para         planos         e         programas
de         atendimento         dos         direitos         da         criança         e         do
adolescente.
(__)Representa         ao         Ministério         Público         para         efeito         das
ações         de         perda         ou         suspensão         do         poder         familiar,         após
esgotadas         as         possibilidades         de         manutenção         da
criança         ou         do         adolescente         junto         à         família         natural.
(__)Representa,         em         nome         da         pessoa         e         da         família,
contra         a         violação         dos         direitos         previstos         no         art.         220,         §
3º,         inciso         II,         da         Constituição         Federal.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:
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(A) F,         F,         V,         F,         V,         V.
(B) V,         F,         F,         V,         V,         V.
(C) V,         F,         F,         F,         V,         F.
(D) F,         V,         V,         V,         F,         F.

Questão 10

É         um         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         -         especialmente         nos         seus
aspectos         socioeconômicos         e         culturais.         (...)         de         sua
fundamentação         rigorosa,         teórica,         ética         e         técnica,         com
base         no         projeto         da         profissão,         depende         a         sua         devida
utilização         para         o         acesso,         garantia         e         ampliação         de
direitos         dos         sujeitos         usuários         dos         serviços         sociais         e
do         sistema         de         justiça."         (FÁVERO,         2014,         p.53-54,
apud         CFESS,         2020).

O         instrumento         técnico-operativo         a         que         se         refere         é:

(A) Estudo         social.
(B) Entrevista.
(C) Laudo         Social.
(D) Parecer         Social.

Questão 11

Com         base         na         Lei         nº         13.146/2015,         Art.         40         "É
assegurado         à         pessoa         com         deficiência         que         não
possua         meios         para         prover         sua         subsistência         nem         de
tê-la         provida         por         sua         família:

(A) O         benefício         mensal         de         1         (um)         salário         mínimo,         nos
termos         da         Lei         nº         8.742,         de         7         de         dezembro         de
1993.

(B) Aposentadoria         compulsória.
(C) BPC         no         valor         de         03         salários         mínimos,         nos         termos

da         Lei         nº         8.742,         de7         de         dezembro         de         1993.
(D) O         benefício         mensal         de         1         (um)         salário         mínimo         e

décimo         terceiro,         nos         termos         da         Lei         nº         8.742,         de         7
de         dezembro         de         1993         (atualizada).

Questão 12

Sobre         o         trabalho         com         grupos,         instrumental
técnico-operativo,         é         INCORRETO         afirmar         que:

(A) É         um         recurso         importante         e         uma         atribuição         privativa
do         Assistente         Social         que         garante         alcançar
objetivos         importantes         como         o         ato         de         "brincar",         em
especial         no         SFCV/CRAS.

(B) É         um         recurso         que         pode         ser         utilizado         pelo
Assistente         Social         em         diferentes         momentos         de         sua
intervenção.

(C) Requer         do         Assistente         Social         tanto         habilidades
teóricas         (a         escolha         do         tema         e         como         ele         será
trabalhado),         como         uma         postura         política
democrática         (que         deixa         o         grupo         produzir),         mas
também         uma         necessidade         de         controle         do         processo
de         dinâmica.

(D) O         Assistente         Social         deve         agir         como         um         facilitador,
um         agente         que         provoca         situações         que         levem         à
reflexão         do         grupo.

Questão 13

De         acordo         com         a         Lei         Nº         8.080,         DE         19         DE
SETEMBRO         DE         1990,         Art.         9º         "A         direção         do         Sistema
Único         de         Saúde         (SUS)         é         ____________,         de         acordo
com         o         inciso         I         do         Art.         198         da         Constituição         Federal.

(A) única
(B) mista
(C) multíplice
(D) complementar

Questão 14

Assinale         a         alternativa         VERDADEIRA         acerca         dos
Serviços         de         Proteção         Social         Básica:

(A) São         usuários         do         PAIF         famílias         e         indivíduos         que
vivem         violações         de         direitos         por         ocorrência         de
violência         sexual,         violência         física         e         psicológica.

(B) É         a         partir         do         trabalho         com         as         famílias         no         serviço
PAIF         que         se         organizam         os         serviços         referenciados
ao         CRAS.

(C) O         público         alvo         do         Serviço         de         Convivência         e
Fortalecimento         de         Vínculos         são         crianças         de         6         a         12
anos         de         idade         e         idosos.

(D) O         PAIF         deve         garantir         atendimento         imediato         e
providências         necessárias         para         a         inclusão         da
família         e         seus         membros         em         serviços
socioassistenciais.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 15 a 17.

A         VIDA         COM         MUITA         SABEDORIA

(1º§)         Quando         fazemos         tudo         para         que         nos         amem         e
não         conseguimos,         resta-nos         um         último         recurso:         não
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fazer         mais         nada.         Por         isso,         digo,         quando         não
obtivermos         o         amor,         o         afeto         ou         a         ternura         que
havíamos         solicitado,         melhor         será         desistirmos         e
procurar         mais         adiante         os         sentimentos         que         nos
negaram.
(2º§)         Não         fazer         esforços         inúteis,         pois         o         amor         nasce,
ou         não,         espontaneamente,         mas         nunca         por         força         de
imposição.         Às         vezes,         é         inútil         esforçar-se         demais,
nada         se         consegue,         outras         vezes,         nada         damos         e         o
Amor         se         rende         aos         nossos         pés.
(3º§)         Os         sentimentos         são         sempre         uma         surpresa.
Nunca         foram         uma         caridade         mendigada,         uma
compaixão         ou         um         favor         concedido.
(4º§)         Quase         sempre         amamos         a         quem         nos         ama         mal,         e
desprezamos         quem         melhor         nos         quer.         É         importante
pensar         nisso.         Vale         a         pena         debochar         do         amor         de
alguém?
(5º§)         Assim,         repito,         quando         tivermos         feito         tudo         para
conseguir         um         amor,         e         falhado,         resta-nos         um         só
caminho...         o         de         mais         nada         fazer.         Assim,         pode-se
aliviar         o         coração         ou         piorá-lo         com         a         dor         da         desilusão.

(Clarice Lispector) - (https://www.pensador.com/clarice_lispector_textos/) -

(Adaptado)

Questão 15

Analise         as         assertivas         seguintes:

I.No         trecho:         "Às         vezes,         é         inútil         esforçar-se         demais,
nada         se         consegue,"         -         temos:         vírgula         separando
expressão         adverbial,         crase         que         faz         parte         da
expressão,         expressão         com         equivalência         semântica         a
"nada         é         conseguido".
II.No         trecho:         "o         Amor         se         rende         aos         nossos         pés"         -
temos         exemplo         de:         personificação         do         Amor,         verbo
pronominal,         objeto         direto         representado         por         pronome
pessoal         oblíquo,         objeto         indireto         construído         com
combinação         prepositiva         pronome         possessivo         e
substantivo.
III.O         verbo:         "repito"         no         (5º§):         reitera         a         defesa         do         ponto
de         vista         da         voz         do         texto.
IV.Os         verbos         do         período:         "Assim,         pode-se         aliviar         o
coração         ou         piorá-lo         com         a         dor         da         desilusão".         -
exemplificam,         respectivamente:         o         presente         do         modo
indicativo,         forma         nominal         do         infinitivo,         forma         nominal
do         infinitivo         seguido         de         consoante         de         ligação         e
pronome         oblíquo.
V.Todas         as         palavras         da         série:         "último,         havíamos,
inúteis,         caridade"         se         identificam         por         pertencerem         à
mesma         regra         de         tonicidade.
VI.Os         termos         numerados         no         trecho:         "os         sentimentos
que¹         nos²         negaram³",         exemplificam:         conjunção

subordinativa,         contração         prepositiva,         verbo         no
pretérito         imperfeito         do         indicativo.

Estão         CORRETAS,         apenas:

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

Questão 16

Analise         as         assertivas         seguintes:

I.Em:         "É         importante         pensar         nisso,         pois         o         importante
refere-se         ao         amor".         -         temos         exemplo         de         homônimos
perfeitos.
II.O         verbo         da         oração         subordinativa         temporal:         "quando
não         obtivermos         o         amor",         está         conjugado         no         futuro         do
presente         do         modo         indicativo.
III.A         frase:         "Luciana         disse         a         Magda         que         precisava
cuidar         do         seu         amor".         -         remete         à         ideia         ambígua.
IV.Na         frase:         "José,         seja         persistente,         tente,         invente         e
faça         tudo         por         um         amor         permanente".         -         temos         um         vício
de         linguagem         conhecido         como         barbarismo.
V.Na         frase:         "É         válido         retificar         as         emoções         para
ratificar         o         amor         por         alguém".         -         temos         exemplo         de
parônimos.

Estão         CORRETAS,         apenas:

(A) As         assertivas         I,         III         e         IV.
(B) As         assertivas         II,         IV         e         V.
(C) As         assertivas         I,         III         e         V.
(D) As         assertivas         II,         III,         IV         e         V.

Questão 17

Analise         as         assertivas         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

I.No         (1º§),         temos         exemplos         de         sujeitos         elípticos
identificados         pela         desinência         verbal.
II.A         preposição         "para"         do         primeiro         período         do         (1º§)         é
dissílaba         oxítona         e         enuncia         direção.
III.Os         pronomes:         "tudo"         e         "nada"         são         indefinidos
invariáveis         e         se         opõem         pelo         sentido.
IV.O         título         do         texto         exemplifica         período         simples
oração         absoluta.
V.No         (1º§),         há         exemplos         de         próclise         e         exemplo         de
ênclise.
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Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

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

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Sendo         considerado         um         dos         estados         de         maior
variedade         econômica         do         país,         Santa         Catarina         tem
como         um         dos         fatores         específicos         desta         realidade:

(A) Uma         divisão         territorial         realizada         com         este         fim,
desde         os         tempos         de         sua         colonização.

(B) Os         incentivos         fiscais         de         cada         região         do         estado.
(C) A         diversidade         de         climas,         paisagens         e         relevos.
(D) A         escolha         feita         pelos         habitantes         de         cada         região,

por         meio         de         plebiscito,         sobre         qual         atividade
desejavam         exercer.

Questão 19

A         proposta         de         uma         reforma         política         em         tramitação         na
Câmara         Federal         ganhou         a         mídia         dividindo         opiniões
entre         legisladores         e         populares,         sendo         o         principal
ponto         de         debate         a         possível         implantação         de         um
sistema         apelidado         de         "distritão".                  No         que         consiste         o
"distritão"?

(A) É         um         sistema         de         votação         onde         os         futuros
deputados         são         escolhidos         pela         própria         Câmara
Federal.

(B) É         um         sistema         eleitoral         que         deixa         de         distribuir         as
cadeiras         federais         proporcionalmente         entre         as
legendas,         elegendo         apenas         os         candidatos         com
maior         número         de         votos.

(C) É         a         divisão         igualitária         de         cadeiras         federais         entre         os
distritos.

(D) É         o         fim         do         voto         direto         para         o         Poder         Legislativo
Federal,         sendo         seus         membros         escolhidos         por
associações         e         conselhos         de         classes.

Questão 20

Segundo         a         Lei         Orgânica         do         município         de
Descanso/SC,         para         exercer         mandato         eletivo         o
servidor         deve:

(A) Afastar-se         e         indicar         alguém         para         exercer         seu
cargo,         emprego         ou         função,         enquanto         estiver
afastado.

(B) Pedir         exoneração         de         seu         cargo,         emprego         ou
função.

(C) Organizar-se         para         cumprir         as         duas         funções         sem
conflito         de         horário.

(D) Afastar-se         de         seu         cargo,         emprego         ou         função.
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