
 
 

 
 

Estad Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Itapiranga - SC 

Edital de Processo Seletivo nº 02/2022 

________________________________________________________________________________ 

 

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
Marque         a         alternativa         que         completa         corretamente
as         lacunas         abaixo:

O         ________         materializa         o         conteúdo         da         ________,
cumprindo         no         tempo         histórico         dessa         política         as
exigências         para         a         realização         dos         objetivos         e
resultados         esperados         que         devem         consagrar
________         de         cidadania         e         ________         social.

(A) ECA         -         Tipificação         Nacional         dos         Serviços
Sociassistenciais         -         direitos         -         proteção

(B) Estatuto         da         Juventude         -         infância         -         virtude         -
inclusão

(C) Estatuto         do         Idoso         -         família         -         poder         -         proteção

(D) SUAS         -         LOAS         -         direitos         -         inclusão

Questão 02
No         âmbito         Das         Relações         com         as         Instituições
Empregadoras         e         Outras         do         Código         de         Ética
Profissional,         constituem         direitos         do/a         Assistente
Social,         EXCETO:

(A) Dispor         de         condições         de         trabalho         condignas,
seja         em         entidade         pública         ou         privada,         de         forma         a
garantir         a         qualidade         do         exercício         profissional.

(B) Programar,         administrar,         executar         e         repassar         os
serviços          sociais          assegurados
institucionalmente.

(C) Integrar         comissões         interdisciplinares         de         ética
nos         locais         de         trabalho         do/a         profissional,         tanto
no         que         se         refere         à         avaliação         da         conduta
profissional,         como         em         relação         às         decisões
quanto         às         políticas         institucionais.

(D) Ter         acesso         a         informações         institucionais         que         se
relacionem         aos         programas         e         políticas         sociais         e
sejam         necessárias         ao         pleno         exercício         das
atribuições         profissionais.

Questão 03
"É         um         procedimento         de         articulação         da         necessidade
do         usuário         com         a         oferta         de         serviços         do         município
realizado         pelos         técnicos         do         serviço.         Deve         ser
sempre         formal,         seja         para         a         rede         socioassistencial,
seja         para         outras         políticas.         Quando         necessário,         deve
ser         precedido         de         contrato         com         o         serviço         de         destino
para         contribuir         com         a         efetivação         do
encaminhamento         e         sucedido         de         contato         para         o
retorno         da         informação."

O         instrumento         descrito         utilizado         pelo/a         Assistente
Social         é:

(A) Estudo         de         caso.

(B) Visita         domiciliar.

(C) Encaminhamento.

(D) Entrevista.

Questão 04
Por         municípios         de         médio         porte         1         compreende-se:

(A) Municípios         com         mais         de         900.000         habitantes
(atingindo         uma         média         superior         a         250.000
famílias         cada).         Para         além         das         características
dos         grandes         municípios,         apresentam         o
agravante         dos         chamados         territórios         de         fronteira,
que         significam         zonas         de         limites         que         configuram
a         região         metropolitana         e         normalmente         com         forte
ausência         de         serviços         do         Estado.

(B) Aquele         cuja         população         chega         a         20.000
habitantes         (até         5.000         famílias         em         média.
Possuem         forte         presença         de         população         em         zona
rural,         correspondendo         a         45%         da         população
total.         Na         maioria         das         vezes,         possuem         como
referência         municípios         de         maior         porte,
pertencentes         à         mesma         região         em         que         estão
localizados.         Necessitam         de         uma         rede
simplificada         e         reduzida         de         serviços         de         proteção
social         básica,         pois         os         níveis         de         coesão         social,
as         demandas         potenciais         e         redes
socioassistenciais         não         justificam         serviços         de
natureza         complexa.

(C) Aqueles         cuja         população         está         entre         50.001         a
100.000         habitantes         (cerca         de         10.000         a         25.000
famílias).         Mesmo         ainda         precisando         contar         com
a         referência         de         municípios         de         grande         porte         para
questões         de         maior         complexidade,         já         possuem
mais         autonomia         na         estruturação         de         sua
economia,         sediam         algumas         indústrias         de
transformação,         além         de         contarem         com         maior
oferta         de         comércio         e         serviços.

(D) Aqueles         cuja         população         é         de         101.000
habitantes         até         900.000         habitantes         (cerca         de
25.000         a         250.000         famílias).         São         os         mais
complexos         na         sua         estruturação         econômica,
pólos         de         regiões         e         sedes         de         serviços         mais
especializados.          Concentram          mais
oportunidades         de         emprego         e         oferecem         maior
número         de         serviços         públicos,         contendo         também
mais         infra-estrutura.         No         entanto,         são         os
municípios         que         por         congregarem         o         grande
número         de         habitantes         e,         pelas         suas
características         em         atraírem         grande         parte         da
população         que         migra         das         regiões         onde         as
oportunidades         são         consideradas         mais
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escassas,         apresentam         grande         demanda         por
serviços         das         várias         áreas         de         políticas         públicas.

Questão 05
"Entende-se         como         uma         das         seguranças         primordiais
da         política         de         assistência         social.         Ela         opera         com         a
provisão         de         necessidades         humanas         que         começa
com         os         direitos         à         alimentação,         ao         vestuário         e         ao
abrigo,         próprios         à         vida         humana         em         sociedade.         A
conquista         da         autonomia         na         provisão         dessas
necessidades         básicas         é         a         orientação         desta
segurança         da         assistência         social.         É         possível,
todavia,         que         alguns         indivíduos         não         conquistem         por
toda         a         sua         vida,         ou         por         um         período         dela,         a
autonomia         destas         provisões         básicas,         por         exemplo,
pela         idade         -         uma         criança         ou         um         idoso         -,         por         alguma
deficiência         ou         por         uma         restrição         momentânea         ou
contínua         da         saúde         física         ou         mental."

FONTE:         BRASIL.         Política         Nacional         de         Assistência         Social.         Ministério         do

Desenvolvimento         Social         e         Combate         à         Fome.         Brasília,         novembro         de         2005.

Tendo         como         base         a         Política         Nacional         de
Assistência         Social,         a         segurança         descrita         é
conhecida         como:

(A) Segurança         de         rendimentos.

(B) Segurança         social.

(C) Segurança         de         acolhida.

(D) Segurança         de         proteção         social.

Questão 06
A         Norma         Operacional         Básica         (NOB)         do         Sistema
Único         de         Assistência         Social         (SUAS)         disciplina         a
gestão         pública         da         Política         de         Assistência         Social         no
território         brasileiro,         exercida         de         modo         sistêmico
pelos         entes         federativos,         em         consonância         com         a
Constituição         da         República         de         1988,         a         Lei         Orgânica
da         Assistência         Social         (LOAS)         e         as         legislações
complementares         a         ela         aplicáveis.         Seu         conteúdo
estabelece,         EXCETO:

(A) Instâncias         de         articulação,         pactuação         e
deliberação         que         compõem         o         processo
democrático         de         gestão         do         SUAS.

(B) Caráter         do         SUS         e         níveis         de         gestão         do         SUAS.

(C) Financiamento         e         regras         de         transição.

(D) Funções         da         política         pública         de         Assistência
Social         para         extensão         da         proteção         social
brasileira.

Questão 07
"É         um         espaço         de         articulação         entre         os         gestores

(federal,         estaduais         e         municipais),         objetivando
viabilizar         a         Política         de         Assistência         Social,
caracterizando-se         como         instância         de         negociação         e
pactuação         quanto         aos         aspectos         operacionais         da
gestão         do         Sistema         Descentralizado         e         Participativo
da         Assistência         Social."

Baseado         na         Norma         Operacional         Básica         do         Sistema
Único         de         Assistência         Social         (NOB/SUAS),         a
descrição         acima         se         refere         à:

(A) Comissão         Intergestores         Bipartite.

(B) Colegiado         Estadual         de         Gestores         Municipais         de
Assistência         Social.

(C) Sistema         Estadual         de         Assistência         Social.

(D) Comissão         Intergestores         Tripartite.

Questão 08
A         Norma         Operacional         Básica         (NOB)         do         Sistema
Único         de         Assistência         Social         (SUAS)         disciplina         a
gestão         pública         da         Política         de         Assistência         Social         no
território         brasileiro,         exercida         de         modo         sistêmico
pelos         entes         federativos,         em         consonância         com         a
Constituição         da         República         de         1988,         a         Lei         Orgânica
da         Assistência         Social         (LOAS)         e         as         legislações
complementares         a         ela         aplicáveis.

FONTE:                  Resolução         Nº         33,         de         12         de         dezembro         de         2012         -         Aprova         a         Norma

Operacional         Básica         do         Sistema         Único         de         Assistência         Social         (SUAS).

Seu         conteúdo         estabelece,         EXCETO:

(A) Instâncias         de         articulação,         pactuação         e
deliberação         que         compõem         o         processo
democrático         de         gestão         do         SUAS.

(B) Caráter         do         SUS         e         níveis         de         gestão         do         SUAS.

(C) Funções         da         política         pública         de         Assistência
Social         para         extensão         da         proteção         social
brasileira.

(D) Financiamento         e         regras         de         transição.

Questão 09
A         Tipificação         Nacional         dos         Serviços
Socioassistenciais         tipifica         o         serviço         ofertado         para
pessoas         que         utilizam         as         ruas         como         espaço         de
moradia         e/ou         sobrevivência.         Tem         a         finalidade         de
assegurar         atendimento         e         atividades         direcionadas
para         o         desenvolvimento         de         sociabilidades,         na
perspectiva         de         fortalecimento         de         vínculos
interpessoais         e/ou         familiares         que         oportunizem         a
construção         de         novos         projetos         de         vida.         O         serviço
descrito         é         conhecido         como:

(A) Serviço         de         Acolhimento         Institucional         -         Casa         de
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Passagem.

(B) Serviço         Especializado         para         Pessoas         em
Situação         de         Rua.

(C) Serviço         de         Acolhimento         em         República.

(D) Serviço         Especializado         em         Abordagem         Social.

Questão 10
"Serviço         ofertado         para         pessoas         que         utilizam         as         ruas
como         espaço         de         moradia         e/ou         sobrevivência.         Tem
a         finalidade         de         assegurar         atendimento         e         atividades
direcionadas         para         o         desenvolvimento         de
sociabilidades,         na         perspectiva         de         fortalecimento         de
vínculos         interpessoais         e/ou         familiares         que
oportunizem         a         construção         de         novos         projetos         de
vida.         Oferece         trabalho         técnico         para         a         análise         das
demandas         dos         usuários,         orientação         individual         e
grupal         e         encaminhamentos         a         outros         serviços
socioassistenciais         e         das         demais         políticas         públicas
que         possam         contribuir         na         construção         da         autonomia,
da         inserção         social         e         da         proteção         às         situações         de
violência.         Deve         promover         o         acesso         a         espaços         de
guarda         de         pertences,         de         higiene         pessoal,         de
alimentação         e         provisão         de         documentação         civil.
Proporciona         endereço         institucional         para         utilização,
como         referência,         do         usuário."

Sendo         assim,         pode-se         dizer         que         o         serviço         descrito
é         classificado         como:

(A) Proteção         Social         Especial         de         Média
Complexidade.

(B) Proteção         Social         Básica.

(C) Proteção         Social         Plena.

(D) Proteção         Social         Especial         de         Alta         Complexidade.

Questão 11
A         alternativa         que         NÃO         corresponde         a         objetivo         do
Serviço         Especializado         em         Abordagem         Social         é:

(A) Construir         o         processo         de         permanência         das         ruas
e         possibilitar         condições         de         acesso         à         rede         de
serviços         e         a         benefícios         assistenciais.

(B) Identificar         famílias         e         indivíduos         com         direitos
violados,         a         natureza         das         violações,         as
condições         em         que         vivem,         estratégias         de
sobrevivência,         procedências,         aspirações,
desejos         e         relações         estabelecidas         com         as
instituições.

(C) Promover         ações         para         a         reinserção         familiar         e
comunitária.

(D) Promover         ações         de         sensibilização         para
divulgação         do         trabalho         realizado,         direitos         e
necessidades         de         inclusão         social         e

estabelecimento         de         parcerias.

Questão 12
Compete         ao         Conselho         Federal         de         Serviço         Social,
EXCETO:

(A) Como         Tribunal         Superior         de         Ética         Profissional,
firmar         jurisprudência         na         observância         deste
Código         e         nos         casos         omissos.

(B) Introduzir         alteração         neste         Código,         através         de
uma         ampla         participação         da         categoria,         num
processo         desenvolvido         em         ação         conjunta         com
os         Conselhos         Regionais.

(C) Desempenhar         suas         atividades         profissionais,
com         eficiência         e         responsabilidade,         observando
a         legislação         em         vigor.

(D) Zelar         pela         observância         dos         princípios         e
diretrizes         deste         Código,         fiscalizando         as         ações
dos         Conselhos         Regionais         e         a         prática         exercida
pelos         profissionais,         instituições         e         organizações
na         área         do         Serviço         Social.

Questão 13
Serviços         são         atividades         continuadas,         definidas         no
art.         23         da         LOAS,         que         visam         a         melhoria         da         vida         da
população         e         cujas         ações         estejam         voltadas         para         as
necessidades         básicas         da         população,         observando         os
objetivos,         princípios         e         diretrizes         estabelecidas
nessa         lei.         A         Política         Nacional         de         Assistência         Social
prevê         seu         ordenamento         em         rede,         de         acordo         com         os
níveis         de         proteção         social:         básica         e         especial,         de
média         e         alta         complexidade.

Tendo         como         base         a         descrição         de         serviços         acima,
assinale         a         alternativa         que         NÃO         CONDIZ         com         os
serviços         previstos         no         Sistema         Único         de         Assistência
Social:

(A) Serviço         de         Proteção         Social         a         Adolescentes         em
Cumprimento         de         Medida         Socioeducativa         de
Liberdade         Assistida         (LA),         e         de         Prestação         de
Serviços         à         Comunidade         (PSC).

(B) Serviço         de         Proteção         e         Atendimento         Integral         à
Família         e         Serviço         de         Acolhimento         Institucional         -
Casa         Lar.

(C) Serviço         de         Proteção         em         Situações         de
Calamidades         Públicas         e         de         Emergências         e
Serviço         de         Convivência         e         Fortalecimento         de
Vínculos.

(D) Serviço         de         Proteção         e         Atendimento
Especializado         a         Famílias         e         Indivíduos         e
Benefícios         Eventuais.

ASSISTENTE SOCIAL - 1 4



Questão 14
[...]         realizado(a)         por         meio         do         estudo         social         e         implica
na         elaboração         de         um         laudo         e         emissão         de         um
parecer.         Para         sua         construção,         o         profissional         faz         uso
dos         instrumentos         e         técnicos         pertinentes         ao
exercício         da         profissão,         sendo         facultado         a         ele         a
realização         de         tantas         entrevistas,         contatos,         visitas,
pesquisa         documental         e         bibliográfica         que         considerar
necessárias         para         a         análise         e         a         interpretação         da
situação         em         questão         e         a         elaboração         de         parecer         [...]
(CFESS,         2005).

O         instrumento         de         trabalho         descrito         utilizado         pelo         (a)
Assistente         Social         é         conhecido         como:

(A) Laudo         social.

(B) Perícia         social.

(C) Estudo         social.

(D) Relatório         social.

Língua Portuguesa

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

TENDÊNCIAS         TECNOLÓGICAS         2022         -         texto
auxiliar         para         as         03         questões.

Poder         antecipar         o         futuro         é         um         dos         sonhos         da
humanidade         há         muito         tempo.         Hoje,         com         a
capacidade         computacional         para         realizar         pesquisas,
não         é         preciso         navegar         no         escuro:         o         mercado         pode
ser         mais         previsível         do         que         aparenta.         O         relatório
com         as         tendências         para         2022         é         uma         luz,         um
horizonte         para         estar         à         frente         na         competição.

As         doze         tendências         em         tecnologia         estão         separadas
em         três         grandes         esferas:         integração         tecnológica,
pois         é         preciso         construir         uma         base         de         TI         bem
fundamentada;         cocriação,         já         que         é         preciso         trabalhar
em         conjunto,         time         de         negócios         e         TI,         para         construir         a
inovação;         expansão         corporativa,         em         que         depois         de
fundamentar         a         estrutura         e         a         equipe,         é         hora         de
agregar         valor.

(Disponível         em:         https://conteudo.oraex.com.br/12-tendencias-2022?

gclid=Cj0KCQiAip-PBhDVARIsAPP2xc3MmTz07q-xR4y5-1DQbWhIkr

DGSVzvl3fgIz-Eof8H-Sqx8LlK164aAjPBEALw_wcB.         Adaptado.)

Questão 15
"(...)         integração         tecnológica,         pois         é         preciso         construir
uma         base         de         TI         bem         fundamentada         (...)".

Assinale         a         opção         CORRETA:

(A) A         palavra         "bem"         é         um         advérbio         de         modo.

(B) A         palavra         "pois"         é         uma         conjunção         alternativa.

(C) A         expressão         "integração         tecnológica"         é         uma
locução         prepositiva.

(D) O         verbo         "construir"         está         na         sua         forma         de
infinitivo         impessoal.

Questão 16
Infere-se         do         texto         que:

(A) Integrar-se,         tecnologicamente,         é         um         trabalho         a
ser         feito         em         equipe         para         atingir         uma         corporação
mais         expansiva.

(B) A         tecnologia         tem         três         lados         que,         juntos,         criam
uma         disparidade         cuja         função         é         tornar         o
mercado         mais         competitivo         para         aqueles         que
nela         investem.

(C) As         tendências         estão         separadas         em         grupos         cuja
finalidade         única         é         adquirir         conhecimentos
científicos         no         intento         de         trabalhar         em         equipe         na
busca         de         aumentos         estruturais         de         valor.

(D) O         presente,         ao         contrário         de         tempos         atrás,
permite-nos         ter         uma         ideia         de         como         o         mercado
se         comportará;         assim,         quem         investe         em
tecnologia,         tem         mais         chances         de         alcançar         o
sucesso.

Questão 17
"O         relatório         com         as         tendências         para         2022         é         uma
luz."

Assinale         a         opção         CORRETA:

(A) A         palavra         "luz"         é         predicativo         do         sujeito.

(B) A         expressão         "para         2022"         é         adjunto         adnominal.

(C) O         predicado         é         verbal.

(D) A         expressão         "O         relatório"         é         o         núcleo         do         sujeito.
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Conhecimentos Gerais

Questão 18
Em         seus         limites         o         município         de         Itapiranga/SC         tem
como         vizinhas         quatro         cidades         pertencentes         ao
estado         do         Rio         Grande         do         Sul.         São         eles:

(A) Cerro         Grande,         Barra         do         Guarita,         Pinheirinho         do
Vale         e         Engenho         Velho.

(B) Dois         Irmãos         das         Missões,         Derrubadas,
Pinheirinho         do         Vale         e         Dois         Irmãos         das         Missões.

(C) Pinheirinho         do         Vale,         Cristal         do         Sul         ,Dois         Irmãos
das         Missões         e         Engenho         Velho.

(D) Caiçara,         Barra         do         Guarita,         Derrubadas         e
Pinheirinho         do         Vale.

Questão 19
Para         a         Lei         Orgânica         do         Município         de         Itapiranga/SC
a         aposentadoria         compulsória         do         servidor
acontecerá:

(A) Aos         60         (sessenta)         anos         de         idade         com
proventos         proporcionais         ao         tempo         de         serviços.

(B) Aos         70         (sessenta)         anos         de         idade         com
proventos         integrais         ao         tempo         de         serviços.

(C) Aos         60         (sessenta)         anos         de         idade         com
proventos         integrais         ao         tempo         de         serviços.

(D) Aos         70         (sessenta)         anos         de         idade         com
proventos         proporcionais         ao         tempo         de         serviços.

Questão 20
O         ENEM         de         2021         teve         como         tema         um         problema
social         do         qual         dificilmente         nos         damos         conta,         mas
que         se         tornou         evidente         ao         se         detectar         um         grande
número         de         brasileiros         que         não         conseguiram         receber
o         benefício         do         Auxílio         Emergencial,         simplesmente
porque         não         existiam         para         o         governo.

Qual         foi         o         tema?

(A) "Invisibilidade         e         registro         civil:         garantia         de
acesso         à         cidadania         no         Brasil"

(B) "A         população         inexistente         em         um         Brasil         que
subsiste"

(C) "Registro         inexistente:         o         Brasil         invisível"

(D) "Sem         lenço         e         sem         documento:         brasileiros         que
não         existem"
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