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TIPO I 

1. Após a leitura da tirinha apresentada a seguir, leia as 
assertivas: 

 
 
 
 
 
 
 

I. No primeiro quadrinho, a conjunção mas expressa 
uma ideia de concessão com relação à oração 
principal. 

II. Considerando o grau dos adjetivos, os termos 
“dificílimos” e “agradabilíssima” encontram-se no 
grau superlativo absoluto sintético.  

III. Tem-se, no segundo e no terceiro quadrinho, um 
jogo de palavras, a partir do qual é possível inferir a 
referência a determinado autor brasileiro.  

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas as assertivas II e III estão corretas.  
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  
c) Apenas a assertiva I está correta.  
d) As assertivas I, II e III estão corretas.  

 
2. Leia o fragmento abaixo:  

Eu quero fazer coisas que me engrandeçam para além 
do acúmulo de patrimônio ou da mera remuneração.  

Mario Sergio Cortella. “Por que fazemos o que fazemos?”. São 
Paulo, 2016, p.94.  

O sujeito da oração é classificado como: 

a) Indeterminado. 
b) Desinencial. 
c) Composto. 
d) Simples. 

 
3. A concordância está INADEQUADA em qual das 

seguintes frases? 
a) Amor e ódio eternos. 
b) Amor e ternura humanos.  
c) Amplas sala e cozinha.  
d) Homem e mulher bela.  

 
Para responder às questões 4 e 5, leia o fragmento 
abaixo:  

Conhecido mundialmente por sucessos como o 
romance “O Retrato de Dorian Gray” e a peça “A 
importância de ser Prudente”, o aclamado bon-vivant 
Oscar Wilde cometeu sim um crime: nasceu na época 
errada e precisou pagar por isso. Tudo _______ o 
escritor, ensaísta e dramaturgo foi condenado _______ 
prisão e a prestar serviços forçados em 1895, no auge 
de sua carreira, por se relacionar com outro homem, na 
época, o jovem inglês Lord Alfred Douglas. A prisão 
_______ Wilde passou 18 meses de sua vida e da qual 
saiu com a reputação arruinada agora pode virar um 
museu e centro artístico, isso se o município de 
Reading conseguir adquirir a antiga construção das 
mãos do governo britânico. 

 
Taísa Szabatura. Revista IstoÉ. “Justiça para Oscar Wilde”. 
Adaptado. 18 de junho de 2021. Edição nº 2683. 

 
 
 

4. Qual alternativa preenche, correta e respectivamente, 
as três lacunas do texto? 
a) por quê; a; aonde.  
b) porquê; a; aonde. 
c) por que; à; onde.  
d) porque; à; onde.  

 
5. Observe a seguinte frase do texto: o aclamado bon-

vivant Oscar Wilde cometeu sim um crime. Os 
termos em destaque cumprem a função sintática de:  
a) Adjunto adverbial.  
b) Objeto indireto.  
c) Predicado.  
d) Objeto direto.  

 
6. Na frase Como bem disse Guimarães Rosa: A gente 

morre é para provar que viveu, pode-se afirmar que o 
sinal de pontuação que está faltando é: 
a) Reticências. 
b) Vírgula. 
c) Ponto e vírgula. 
d) Aspas. 

 
Para responder às questões 7 e 8, leia o fragmento 
abaixo, extraído do conto Amor, de Clarice Lispector.  

No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a 
raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe 
dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de 
mulher, com a surpresa de nele caber como se o 
tivesse inventado. O homem com quem casara era um 
homem verdadeiro, os filhos que tivera eram filhos 
verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe 
estranha como uma doença de vida. Dela havia aos 
poucos emergido para descobrir que também sem a 
felicidade se vivia: abolindo-a, encontrara uma legião 
de pessoas, antes invisíveis, que viviam como quem 
trabalha — com persistência, continuidade, alegria. O 
que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para 
sempre fora de seu alcance: uma exaltação perturbada 
que tantas vezes se confundira com felicidade 
insuportável. Criara em troca algo enfim compreensível, 
uma vida de adulto. Assim ela o quisera e o escolhera. 

7. Acerca das ideias do texto, leia as assertivas: 
I. A frase Ana sempre tivera necessidade de sentir a 

raiz firme das coisas atesta que o texto está 
narrado em primeira pessoa. 

II. Os elementos apresentados no texto indicam que a 
personagem é casada, possui filhos e que, ao longo 
de sua existência, teve uma vida sem grandes 
embaraços ou necessidades existenciais.  

III. Há, no texto, muitos verbos conjugados no pretérito 
mais-que-perfeito, cuja utilização é muito limitada e, 
portanto, são verbos pouco utilizados na linguagem 
coloquial. 

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas a assertiva II está correta.  
b) As assertivas I, II e III estão corretas.  
c) Apenas a assertiva III está correta.  
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas.  
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8. Sabendo que as palavras dentro de um contexto podem 
assumir vários sentidos, em Por caminhos tortos, 
viera a cair num destino de mulher, os termos 
sublinhados apresentam sentido: 
a) Conotativo. 
b) Denotativo.  
c) Paronímico.  
d) Homonímico.  

 
9. Qual vício de linguagem se observa na frase Me dá 

uma mão?  
a) Cacofonia, pois a pronúncia de palavras seguidas 

sugere outra palavra menos apropriada.  
b) Vulgarismo, pois tem-se o uso de expressões que 

não se enquadram no padrão culto da língua.  
c) Arcaísmo, pois tem-se a utilização de vocábulos que 

já caíram em desuso.  
d) Pleonasmo vicioso, pois há uma repetição de ideias 

desnecessária para a transmissão do conteúdo da 
frase. 

 
10. Considerando que uma oração subordinada adverbial 

temporal é aquela que expressa tempo, assinale a 
alternativa que apresenta um exemplo desse tipo de 
oração.  
a) Mal chegamos, ele já entrou na piscina.  
b) É necessário que ela estude português.  
c) Só desejo uma coisa: que tenha um ano 

maravilhoso.  
d) Luisa caiu e quebrou a perna.  

 
11. Algumas combinações de atalhos do teclado são úteis 

durante o uso do computador, especialmente durante a 
digitação de arquivos de texto. Nesse sentido, verifique 
as assertivas e assinale a alternativa correta. 
I. Alternar entre janelas abertas. 
II. Desfazer ação. 
III. Recortar itens selecionados para área de 

transferência. 

a) (I) Ctrl + X; (II) Ctrl + Z; (III) Alt + Tab. 
b) (I) Alt + Tab; (II) Ctrl + X; (III) Ctrl + Z. 
c) (I) Ctrl + Z; (II) Ctrl + X; (III) Alt + Tab. 
d) (I) Alt + Tab; (II) Ctrl + Z; (III) Ctrl + X. 

 
12. Qual a utilidade da função "congelar" usada em 

planilhas do Microsoft Excel? 
a) "Congelar" significa colocar em ordem alfabética, na 

ordem de A para Z. 
b) Ao se congelar uma parte da planilha, 

automaticamente toda função matemática 
adicionada será multiplicada por dez. 

c) Congelar consiste no arredondamento numérico 
para até duas casas decimais e múltiplos de dez. 

d) Ao congelar uma área da planilha, ela se mantém 
visível e fixada em áreas específicas enquanto é 
possível mover a barra de rolagem para outras 
áreas da própria planilha. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Quais etapas o usuário deverá seguir para inserir 
numeração de página em um arquivo de texto do 
Microsoft Word? 
a) Inserir - Número de Página. 
b) Referências - Sumário - Sumário Personalizado - 

Número de Página. 
c) Revisão - Número de Página. 
d) Layout - Quebras - Páginas pares/ímpares - Número 

de Página. 
 
14. Verifique as assertivas e assinale a correta. 

Com o PowerPoint é possível: 

I. Criar apresentações do zero ou usar um modelo. 
II. Adicionar texto, imagens, arte e vídeos. 
III. Escolher um design profissional com o Designer do 

PowerPoint. 
IV. Adicionar transições, animações e movimentos. 

a) Apenas as assertivas II e III são corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV são corretas. 
c) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III são corretas. 

 
15. Verifique as assertivas e assinale a correta. 

No endereço http://www.mec.gov.br  

I. http Hyper Text Transfer Protocol - Protocolo de 
transferência de Hipertexto, é o protocolo utilizado 
para transferências de páginas Web. É o protocolo 
de identificação e transferência de documentos na 
Internet.  

II. www significa que o endereço está na World Wide 
Web. 

III. mec é o domínio (nome registrado do site).  
IV. gov é o código para sites de instituições 

governamentais. 
V. br é o código para sites registrados no Brasil.  

 
a) As assertivas I, II, III, IV e V são corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e IV são corretas. 
c) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III e V são corretas. 

 
16. Que pessoa foi eleita no ano de 2021, por maioria 

absoluta, a ocupar a cadeira de número 17 da 
Academia Brasileira de Letras (ABL), antes ocupada 
pelo diplomata Affonso Arinos de Mello Franco? 
a) Luís Barroso. 
b) Larissa de Macedo Machado. 
c) Fernanda Montenegro. 
d) Paulo de Siqueira. 

 
17. No ano de 2021 teve um marco relevante para o surfe 

mundial: estreia oficial da modalidade nas Olimpíadas 
de Tóquio. Desde 1992, a ISA (Associação 
Internacional do Surfe), uma das entidades do esporte, 
tinha a intenção de integrar as atividades olímpicas. 
Nesse contexto, assinale a alternativa que indica 
corretamente quem foi o primeiro campeão olímpico de 
surfe. 
a) Owen Wright. 
b) Gabriel Medina. 
c) Ítalo Ferreira. 
d) Kanoa Igarashi. 
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18. Qual partido político o presidente do Brasil, Jair 
Messias Bolsonaro, é filiado? 
a) Partido Social Democrático (PSD). 
b) Partido Social Liberal (PSL). 
c) Partido Liberal (PL). 
d) Movimento Democrático Brasileiro (MDB).  

 
19. Quais vacinas contra a Covid-19 já receberam 

autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) para uso e estão sendo disponibilizadas no 
Brasil? 
a) CoronaVac, Pfizer e Moderna. 
b) CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. 
c) CoronaVac, Pfizer, Sputnik, Covaxin. 
d) AstraZeneca, Pfizer e Janssen. 

 
20. Em 2020, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) divulgou as estimativas das 
populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros. 
Segundo o levantamento, com data de referência em 1º 
de julho de 2020, Palhoça tem: 
a) 836.439 habitantes, apresentando, em termos 

percentuais, a maior população do Estado de Santa 
Catarina. 

b) 451.327 habitantes, apresentando, em termos 
percentuais, o maior crescimento populacional entre 
as principais cidades da Grande Florianópolis. 

c) 83.132 habitantes, apresentando, em termos 
percentuais, o menor crescimento populacional 
devido à migração de pessoas para a capital 
Florianópolis. 

d) 175.272 habitantes, apresentando, em termos 
percentuais, o maior crescimento populacional entre 
as principais cidades da Grande Florianópolis.  

 
21. Sobre a interdisciplinaridade no trabalho do Assistente 

Social, verifique as assertivas e assinale a correta. 
I. Refletir a interdisciplinaridade no campo do saber 

prático é pensá-la como uma ação no concreto 
vivido e envolvê-la na construção das 
transformações sociais. Não a considerando apenas 
como um conceito teórico, mas uma forma de 
exercício prático da ação profissional. 

II. Condições de trabalho, técnicas e éticas, o domínio 
de competências e atribuições profissionais são 
fundamentos para o bom desenvolvimento da 
prática interdisciplinar em um espaço de trabalho. 

III. Considerando que cada profissão é uma divisão do 
conhecimento, cada profissão percebe apenas uma 
parte da realidade e perde a visão do todo; então, a 
interdisciplinaridade possibilita uma análise em 
conjunto do todo num processo histórico, e requer 
diálogo, interação, integração e cooperação no 
espaço de trabalho.  

a) Apenas as alternativas I e III são corretas. 
b) Apenas as alternativas I e II são corretas. 
c) Apenas as alternativas II e III são corretas. 
d) As alternativas I, II e III são corretas. 

 
 
 
 
 
 
 

22. Sobre o tema "terceiro setor", verifique as assertivas e 
assinale a INCORRETA. 
a) O termo "terceiro setor" é constituído a partir de um 

recorte do social em esferas: o Mercado seria o 
primeiro setor, o Estado seria o segundo setor e a 
Sociedade Civil seria o terceiro setor. 

b) O terceiro setor surgiu como uma nova configuração 
de relutância, às consequências da questão social, 
trazendo consigo a preconização de práticas 
voltadas ao voluntariado, à filantropia e 
principalmente à responsabilidade social.  

c) O terceiro setor é composto por Organizações Não-
Governamentais (ONGs) que representam a 
sociedade civil organizada com participação de 
voluntários para atender aos interesses públicos em 
diferentes segmentos, como na educação, saúde, 
esporte, lazer e outros. 

d) O terceiro setor se configura no decorrer das últimas 
décadas dentro de contextos sociais, econômicos e 
políticos complexos, estáveis, com mudanças 
aceleradas causadas pela globalização e grande 
desenvolvimento tecnológico e científico, porém, 
rodeado de muita pobreza e desigualdade social.  

 
23. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale 

a alternativa correta. 
a) A criança e o adolescente têm o direito de ser 

educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou 
de tratamento cruel ou degradante, como formas de 
correção, disciplina, educação ou qualquer outro 
pretexto, por terceiros (pessoas encarregadas de 
cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los); 
salvo os pais, que podem aplicar medidas corretivas 
com finalidade educativa em situações amparadas e 
justificadas por princípios familiares e/ou culturais. 

b) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, punido 
na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais. 

c) O atendimento pré-natal a gestantes será realizado 
por profissionais da atenção terciária 
(maternidades). 

d) Em caso de conflito entre direitos e interesses do 
adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais 
biológicos, devem prevalecer os direitos e os 
interesses dos pais biológicos. 

 
24. São princípios fundamentais do Código de Ética do 

Assistente Social (Lei 8.662/93), EXCETO: 
a) Compromisso com a qualidade dos serviços 

prestados à população e com o aprimoramento 
intelectual, na perspectiva da competência 
profissional. 

b) Defesa intransigente dos direitos humanos, do 
arbítrio e do autoritarismo. 

c) Garantia do pluralismo, através do respeito às 
correntes profissionais democráticas existentes e 
suas expressões teóricas, e compromisso com o 
constante aprimoramento intelectual. 

d) Reconhecimento da liberdade como valor ético 
central e das demandas políticas a ela inerentes - 
autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais. 
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25. Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 
8.742 de 07 de dezembro de 1993), a proteção social 
visa à garantia da vida, à redução de danos e à 
prevenção da incidência de riscos, especialmente: 
I. A proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice  
II. O amparo às crianças e aos adolescentes carentes 
III. A promoção da integração ao mercado de trabalho 
IV. A habilitação e reabilitação das pessoas com 

deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária 

V. A garantia de 10 (dez) salários-mínimos de benefício 
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família 

a) Apenas as assertivas I, II, III e IV são corretas. 
b) As assertivas I, II, III, IV e V são corretas. 
c) Apenas as assertivas I, III e V são corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III e IV são corretas. 

 
26. Sobre o SUS - Sistema Único de Saúde verifique as 

assertivas e assinale a correta. 
I. O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma conquista 

do povo brasileiro, garantido pela Constituição 
Federal de 1988, em seu artigo 196, por meio da Lei 
nº. 8.080/1990.  

II. O SUS é o único sistema de saúde pública do 
mundo que atende mais de 190 milhões de pessoas, 
sendo que 80% delas dependem exclusivamente 
dele para qualquer atendimento de saúde. 

III. O SUS é financiado com os impostos do cidadão - 
ou seja, com recursos próprios da União, Estados e 
Municípios e de outras fontes suplementares de 
financiamento, todos devidamente contemplados no 
orçamento da seguridade social. 

IV. Ainda que haja o SUS, o acesso à assistência de 
saúde de qualidade é restrita ao modelo privado ou 
à saúde complementar (Planos de Saúde). 

a) Apenas as assertivas II e III são corretas. 
b) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV são corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III são corretas. 

 
27. A Lei n. 1320/2001 institui o Regime próprio de 

previdência social dos servidores públicos municipais, 
cria o Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Palhoça - IPPA e dá outras 
providências. Sobre os dependentes de beneficiários do 
IPPA, verifique as assertivas e assinale a INCORRETA. 
a) O enteado ou o menor que esteja sob a tutela do 

segurado, que não possua bens ou renda suficiente 
para o próprio sustento ou educação, pode ser 
dependente do beneficiário. No entanto, não será 
equiparado aos filhos, ou seja, não concorre em 
igualdade de condições. 

b) Considera-se dependente de primeira classe aquele 
cuja dependência econômica é presumida. 

c) Considera-se dependente de segunda classe aquele 
cuja dependência econômica deverá ser 
comprovada. 

d) Os dependentes de uma mesma classe concorrem, 
entre si, em igualdade de condições. 
 
 
 

28. Sobre a Política Nacional de Assistência Social, 
verifique as assertivas e assinale a INCORRETA. 
a) A Política Nacional de Assistência Social traz sua 

marca no reconhecimento de que para além das 
demandas setoriais e segmentadas, o chão onde se 
encontram e se movimentam setores e segmentos 
faz diferença no manejo da própria política, 
significando considerar as desigualdades socio 
territoriais na sua configuração. 

b) A Política Nacional de Assistência Social busca 
incorporar as demandas presentes na sociedade 
brasileira no que tange à responsabilidade política, 
objetivando tornar claras suas diretrizes na 
efetivação da assistência social como direito de 
cidadania e responsabilidade do Estado. 

c) A gestão proposta pela Política Nacional de 
Assistência Social pauta-se no pacto federativo, no 
qual devem ser detalhadas as atribuições e 
competências dos três níveis de governo na 
provisão das ações socioassistenciais, em 
conformidade com o preconizado na LOAS e NOB. 

d) A consolidação da assistência social como política 
pública e direito social não se retrata na Política 
Nacional de Assistência Social, dada a escassez de 
espaços de discussão, negociação e pactuação dos 
instrumentos de gestão, bem como, clarificação de 
sua operacionalização.  

 
29. A Política Pública de Assistência Social realiza-se de 

forma integrada às políticas setoriais, considerando as 
desigualdades socio territoriais, visando seu 
enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao 
provimento de condições para atender contingências 
sociais e à universalização dos direitos sociais. Sob 
essa perspectiva, objetiva: 
I. Prover serviços, programas, projetos e benefícios de 

proteção social básica e, ou, especial para famílias, 
indivíduos e grupos que deles necessitarem.   

II. Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários 
e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens 
e serviços socioassistenciais básicos e especiais, 
em áreas urbana e rural.   

III. Assegurar que as ações no âmbito da assistência 
social tenham centralidade na família, e que 
garantam a convivência familiar e comunitária. 

IV. Centralizar o Estado na concepção e implementação 
de benefícios, serviços, programas e projetos junto 
às famílias. 

a) Apenas as assertivas II e III são corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III são corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV são corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas. 
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30. Sobre a Assistência Social e as Proteções Afiançadas, 
verifique as assertivas e assinale a correta. 
I. 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). 

II. É a modalidade de atendimento assistencial 
destinada a famílias e indivíduos que se encontram 
em situação de risco pessoal e social, por ocorrência 
de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, 
abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 
cumprimento de medidas socioeducativas, situação 
de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. 

III. Os serviços serão executados de forma direta nos 
Centros de Referência da Assistência Social - CRAS 
e em outras unidades básicas e públicas de 
assistência social, bem como, de forma indireta nas 
entidades e organizações de assistência social da 
área de abrangência dos CRAS. 

IV. Têm estreita interface com o sistema de garantia de 
direito exigindo, muitas vezes, uma gestão mais 
complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, 
Ministério Público e outros órgãos e ações do 
Executivo. 

a) (I) - Proteção Social Especial; (II) - Proteção Social 
Especial; (III) - Proteção Social Básica; (IV) - 
Proteção Social Básica. 

b) (I) - Proteção Social Especial; (II) - Proteção Social 
Básica; (III) - Proteção Social Especial; (IV) - 
Proteção Social Básica. 

c) (I) - Proteção Social Básica; (II) - Proteção Social 
Especial; (III) - Proteção Social Básica; (IV) - 
Proteção Social Especial. 

d) (I) - Proteção Social Básica; (II) - Proteção Social 
Básica; (III) - Proteção Social Especial; (IV) - 
Proteção Social Especial. 

 
31. Sobre a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais, verifique as assertivas e assinale a 
INCORRETA. 
a) O Serviço de Acolhimento Institucional inclui as 

seguintes modalidades: abrigo institucional; Casalar; 
Casa de Passagem e Residência Inclusiva. 

b) Os Serviços de Proteção Social Básica 
compreendem o PAIF; o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos e o Serviço de Proteção 
Social Básica no domicílio para pessoas com 
deficiência e idosas. 

c) O Serviço Especializado para Pessoas em Situação 
de Rua encontra-se entre os Serviços de Proteção 
Social Básica. 

d) O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado 
a Famílias e Indivíduos (PAEFI) encontra-se inserido 
no Serviço de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade. 

 
 
 
 
 
 

32. Sobre o Regime Próprio de Previdência do Município 
de Palhoça/SC e a instituição do IPPA (Lei nº 
2971/2008 e Lei nº 1320/2001) verifique as assertivas e 
assinale a correta. 
I. O Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Palhoça será 
administrado exclusivamente pelo Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Palhoça - IPPA. 

II. O IPPA em caráter de unidade gestora única, de 
natureza autárquica, com personalidade jurídica de 
direito público interno, detentora de autonomia 
financeira e administrativa e criada nos termos da 
Lei Municipal nº 1320/2001. 

III. Todas as aposentadorias e pensões concedidas a 
servidores públicos detentores de cargo de 
provimento efetivo, no Município de Palhoça/SC, 
serão administradas e pagas pelo IPPA. 

IV. O Município de Palhoça repassará ao IPPA, além da 
contribuição previdenciária definida em Lei, o valor 
total dos proventos de pensão por morte dos 
pensionistas que, na data desta Lei, percebem seus 
proventos pagos diretamente pelo Tesouro 
Municipal. 

a) Apenas as assertivas II e III são corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III são corretas. 
c) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV são corretas. 

 
33. Sobre o Estatuto do Idoso, verifique as assertivas e 

assinale a correta. 
a) A Lei que dispõe sobre o Estatuto do Idoso é a Lei 

nº 10.741 de 1º de outubro de 2003. 
b) A Lei que dispõe sobre o Estatuto do Idoso é a Lei 

nº 8.069 de 13 de julho de 1990. 
c) A Lei que dispõe sobre o Estatuto do Idoso é a Lei 

nº 12.288 de 20 de julho de 2010. 
d) A Lei que dispõe sobre o Estatuto do Idoso é a Lei 

nº 13.146 de 6 de julho de 2015. 
 
34. Sobre a Lei Complementar nº 291 de 28 de fevereiro de 

2020 (estrutura administrativa do IPPA), verifique as 
assertivas e assinale a INCORRETA. 
a) Aquele que aceitar ingressar no IPPA deverá ser 

submetido à avaliação médico-pericial, que atestará 
sua aptidão física e mental para o exercício do cargo 
pretendido. 

b) Esta Lei se aplica exclusivamente aos servidores 
titulares de cargo efetivo do Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Públicos do Município de 
Palhoça (SC). 

c) O regime jurídico geral adotado pelo IPPA é o 
celetista. 

d) O IPPA poderá ofertar vagas de estágio, cujo 
número, descrição das atividades, local de trabalho, 
carga horária precisa, valor da remuneração e 
demais características deverão ser previamente 
autorizados e definidos por regulamento próprio. 
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35. Na segunda metade do Século XX, em linhas gerais, 
foram registrados movimentos expressivos de 
contestação social e política em diversos países. 
Surgiram movimentos sociais de caráter identitário que 
trouxeram à tona não só questões trabalhistas, como 
também, questões relativas à opressão às mulheres, 
aos negros, à orientação sexual, à questão geracional 
etc. As lutas por direitos políticos e sociais ganharam 
corpo social para além das fábricas com as mais 
variadas formas de mobilização (de passeatas até 
saques a supermercados, ocupações de vias e de 
órgãos públicos, entre outros). Tais ações foram 
impulsionadas pelo agravamento da crise recessiva 
pela qual os países atravessavam e cujas medidas 
atingiam diretamente o/a trabalhador/a, principalmente, 
pelo alto custo de vida e pelo aumento da taxa de 
desemprego. No interior do Serviço Social todas estas 
problematizações confluíram para o chamado 
Movimento de Reconceituação. Fonte: Serviço Social 
e Movimentos Sociais, Revista Serviço Social em 
Perspectiva. Montes Claros, v.1, n.1, jan/jun, 2017. 

Sobre o Movimento de Reconceitualização do Serviço 
Social no Brasil e na América Latina, verifique as 
alternativas e assinale a INCORRETA. 

a) Embora o Movimento de Reconceituação tenha 
durado pouco mais de uma década, seu saldo 
qualitativo marca a profissão até os dias atuais. 

b) Apesar do denominado Movimento de 
Reconceituação, a emergência do Serviço Social é 
marcada por sua vinculação aos interesses da 
classe dominante, sem qualquer legitimidade social 
ou voltada aos interesses da classe trabalhadora.  

c) De proporções continentais, este fenômeno, 
inicialmente, criticou o papel social da profissão no 
processo de superação do “subdesenvolvimento” e, 
posteriormente, aprofundou suas críticas 
incorporando cada vez mais as problemáticas 
macrossociais. 

d) Sob o impulso do contexto sociopolítico dos anos 
1960, a Reconceituação ampliou os horizontes de 
análise e intervenção do Serviço Social colocando 
em xeque o tradicionalismo característico da 
intervenção profissional e possibilitando a buscar de 
legitimidade junto a outros segmentos sociais. 

 
36. O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e os 

Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) 
contarão, cada um, com nove membros efetivos: 
Presidente, Vice-Presidente, dois Secretários, dois 
Tesoureiros e três membros do Conselho Fiscal, e nove 
suplentes, eleitos dentre os Assistentes Sociais, por via 
direta. Qual a duração do mandato? 
a) Dois anos. 
b) Um ano. 
c) Três anos. 
d) Quatro anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. A Seguridade Social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e 
da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à 
saúde, à previdência e à assistência social. A 
Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios 
e diretrizes:  
I. Universalidade da cobertura e do atendimento. 
II. Uniformidade e equivalência dos benefícios e 

serviços às populações urbanas e rurais. 
III. Seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços.  
IV. Irredutibilidade do valor dos benefícios.  
V. Equidade na forma de participação no custeio.  
VI. Diversidade da base de financiamento.  
VII. Caráter democrático e descentralizado da gestão 

administrativa com a participação da comunidade, 
em especial de trabalhadores, empresários e 
aposentados. 

Assinale a alternativa correta: 

a) São corretas apenas as assertivas I, III, IV, V e VI. 
b) São corretas as assertivas I, II, III, IV, V, VI e VII. 
c) São corretas apenas as assertivas I, II, IV e VII. 
d) São corretas apenas as assertivas II, III, V, VI e VII. 

 
38. Sobre a Lei Federal N.º 8.662/93, que regulamenta a 

profissão do Assistente Social, verifique as assertivas e 
assinale a INCORRETA. 
a) A inscrição nos Conselhos Regionais de Assistentes 

Sociais é compulsória e os pagamentos das 
contribuições (anuidades), taxas e demais 
emolumentos que forem estabelecidos em 
regulamentação baixada pelo Conselho Federal são 
facultativos. 

b) O treinamento, avaliação e supervisão direta de 
estagiários de Serviço Social é atribuição privativa 
do Assistente Social. 

c) A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 
(trinta) horas semanais. 

d) Coordenar seminários, encontros, congressos e 
eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço 
Social é atribuição privativa do Assistente Social. 

 
39. Sobre o Estatuto do Idoso, verifique as assertivas e 

assinale a INCORRETA. 
a) É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, 

colocando-o a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. 

b) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica 
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos 
públicos urbanos e semiurbanos, incluindo 
transporte aéreo em voos domésticos. 

c) O idoso tem direito ao exercício de atividade 
profissional, respeitadas suas condições físicas, 
intelectuais e psíquicas. 

d) Ao idoso internado ou em observação é assegurado 
o direito a acompanhante, devendo o órgão de 
saúde proporcionar as condições adequadas para a 
sua permanência em tempo integral, segundo o 
critério médico. 
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40. Sobre a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742 
de 07 de dezembro de 1993), verifique as assertivas e 
assinale a correta. 
I. É a unidade pública municipal, de base territorial, 

localizada em áreas com maiores índices de 
vulnerabilidade e risco social, destinada à 
articulação dos serviços socioassistenciais no seu 
território de abrangência e à prestação de serviços, 
programas e projetos socioassistenciais de proteção 
social básica às famílias.  

II. É 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.  

III. Consideram-se aquelas unidades sem fins lucrativos 
que, isolada ou cumulativamente, prestam 
atendimento e assessoramento aos beneficiários 
abrangidos pela Lei Orgânica da Assistência Social, 
bem como, as que atuam na defesa e garantia de 
direitos. 

 
a) (I) Creas; (II) Cras; (III) Entidades e organizações de 

assistência social.  
b) (I) Entidades e organizações de assistência social; 

(II) Cras; (III) Creas.  
c) (I) Entidades e organizações de assistência social; 

(II) Creas; (III) Cras.  
d) (I) Cras; (II) Creas; (III) Entidades e organizações de 

assistência social.  
 
 
 


