
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 – MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC 

 

 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

➢ Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

➢ Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

➢ Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

➢ O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo: 

 
➢ Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta; 

 

➢ Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

➢ Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

➢ Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

➢ A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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➢ O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

➢ Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

➢ Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

➢ O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 5.

O         sofrimento         dos         brasileiros         com         os         planos         de         saúde

"Pouca         saúde         e         muita         saúva         os         males         do         Brasil         são".
Uma         das         frases         mais         famosas         da         literatura         brasileira
contida         no         livro         Macunaíma,         de         Mário         de         Andrade,         serve
como         ponto         de         reflexão         sobre         um         dos         temas
problemáticos         do         país,         a         saúde         de         seus         cidadãos.         Desta
vez,         o         que         chama         atenção         e         é         motivo         de         preocupação         de
mais         de         oito         milhões         de         pessoas         é         a         decisão         do         Superior
Tribunal         de         Justiça         (STJ),         alterando         o         rol         de         cobertura
obrigatória         das         operadoras         de         saúde.         A         Corte         resolveu
que,         a         partir         de         agora,         a         lista         que         cobre         financeiramente
procedimentos         cirúrgicos,         terapias,         medicamentos,         entre
outras         atividades         ao         segurado         enfermo         é         taxativa.         Ou
seja,         os         planos         de         saúde,         que         antes         eram         obrigados         pela
Justiça         a         pagar         a         conta         em         caso         de         haver         a         necessidade
de         o         consumidor         ter         de         passar         por         novos         procedimentos,
ficam         respaldados         a         negar         tratamentos         e         remédios.
Segundo         a         deliberação,         as         empresas         não         precisam         mais
arcar         com         os         custos         de         quaisquer         tratamentos         fora         do         rol
oficial         da         Agência         Nacional         de         Saúde         Suplementar
(ANS),         mesmo         que         haja         sentenças         nesse         sentido.

Na         verdade,         o         que         fez         o         STJ         foi         jogar         um         banho         de         água
fria         sobre         os         consumidores,         já         que         o         próprio         Poder
Judiciário         havia         reconhecido,         por         meio         de         diversas
decisões,         que         o         rol         se         tratava         de         algo         exemplificativo,
que,         dependendo         da         situação,         deveria         incluir         outros
procedimentos.         Em         resumo,         os         3.300         procedimentos,
que         já         constam         na         lista         como         despesas         obrigatórias         para
os         convênios,         tornam-se         uma         camisa         de         força         para         quem
precisa         de         alguma         nova         terapia         com         rapidez.         Pessoas
que         estão         em         tratamento         podem         ter         suas         terapias
sumariamente         interrompidas.         Dinâmica         como         é         a         área         da
medicina,         inovações         surgem         de         forma         constante.         "A
decisão         é         ruim.         Agora,         as         pessoas         terão         que         pagar         por
fora         por         tratamentos         inovadores",         diz         Renata         Abalém,
especialista         em         direito         do         consumidor         e         integrante         da
Comissão         de         Direito         do         Consumidor         da         OAB-SP.         Ela         tem
razão.         "Atualmente,         há         adultos         diagnosticados         com
autismo,         e         com         isso,         surgem         necessidades         diferentes",
diz.

(Disponível         em:         O         sofrimento         dos         brasileiros         com         os         planos         de         saúde         (msn.com).

Adaptado.)

Questão 01
A         Corte         resolveu         que,         a         partir         de         agora,         a         lista         que         cobre
financeiramente         procedimentos         cirúrgicos,         terapias,
medicamentos,         entre         outras         atividades         ao         segurado
enfermo         é         taxativa.

Assinale         a         opção         que         contenha         um         adjetivo         e         um

substantivo,         respectivamente.

(A) Cirúrgicos,         terapias.

(B) Enfermo         é         taxativa.

(C) Segurado         enfermo.

(D) Financeiramente         procedimentos.

(E) Atividades         ao         segurado.

Questão 02
Na         verdade,         o         que         fez         o         STJ         foi         jogar         um         banho         de         água
fria         sobre         os         consumidores.

Assinale         a         opção         CORRETA         cuja         nova         pontuação         não
altere         o         sentido         da         frase.

(A) O         que         fez         o         STJ?         Na         verdade         foi         jogar         um         banho         de
água         fria         sobre         os         consumidores.

(B) O         que         fez         o         STJ?         Foi         jogar         um         banho         de         água         fria         na
verdade         sobre         os         consumidores.

(C) O         que         fez         o         STJ:         foi         jogar         um         banho         de         verdade         na
água         fria         sobre         os         consumidores.

(D) O         que         fez         o         STJ,         na         verdade,         foi         jogar         um         banho         de
água         fria         sobre         os         consumidores.

(E) O         que         fez         o         STJ         foi         jogar         um         banho         de         água         fria         na
verdade         sobre         os         consumidores.

Questão 03
Pouca         saúde         e         muita         saúva         os         males         do         Brasil         são".
Uma         das         frases         mais         famosas         da         literatura         brasileira
contida         no         livro         Macunaíma,         de         Mário         de         Andrade.

Assinale         a         opção         CORRETA         (obs.:         atente-se         para         a
separação         silábica         vigente         no         Brasil,         não         em         Portugal).

(A) Há         três         vocábulos         acentuados         pela         mesma         regra         de
acentuação         do         hiato.

(B) 'Mário'         é         acentuado         por         ser         um         vocábulo
proparoxítono         e         sílaba         tônica         em         'Má'.

(C) 'Macunaíma'         é         termo         acentuado         por         ser         um
proparoxítono         e         sílaba         tônica         em         'í'.

(D) Há         dois         vocábulos         acentuados         pela         regra         do         hiato         e
um         vocábulo         proparoxítono.

(E) Um         monossílabo         tônico         recebe         acento         por         sua
terminação         em         'o'.

Questão 04
Assinale         a         opção         CORRETA.

(A) A         ANS         abriu         sentença         contra         o         STJ         em         prol         de         mais
de         oito         milhões         de         pessoas         dependentes         de
convênios,         na         defesa         de         respaldar         os         clientes,
autorizando         o         uso         de         novos         medicamentos         e
procedimentos.
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(B) O         STJ         restringiu         a         lista         de         procedimentos,         de         forma
que         esta         tornou-se         fixa         como         despesas         obrigatórias
para         os         convênios;         logo,         os         mesmos         podem         negar
tratamentos         e         medicamentos         que         não         constem         no         rol
da         mesma.

(C) A         área         da         medicina,         por         ser         muito         dinâmica,         aumenta
a         demanda         dos         planos         de         saúde         que,         para         não
aumentar         as         mensalidades,         analisam         situações         que
não         necessitam         de         tratamentos         especiais.

(D) O         STJ         restringiu         o         uso         de         novos         procedimentos,
tratamentos         e         remédios,         além         dos         que         já         existem,         em
mais         3.300         especialidades,         mas         o         aumento         não         é
suficiente         para         todas         as         novas         demandas.

(E) A         ANS,         junto         com         o         STJ,         determinou         que         outros
novos         procedimentos         não         poderão         ser         acrescidos
aos         planos         de         saúde,         sendo         uma         obrigação         do
Sistema         Único         de         Saúde,         recebendo         este         mais         3.300
novos         procedimentos.

Questão 05
Atualmente,         há         adultos         diagnosticados         com         autismo.

Assinale         a         opção         CORRETA.

(A) Toda         frase         é         predicado,         haja         visto         que         o         verbo         é
impessoal.

(B) O         sujeito         da         oração         é         'adultos         diagnosticados         com
autismo'.

(C) O         núcleo         do         predicado         é         'autismo'.

(D) 'Atualmente,         há'         é         o         predicado         da         oração.

(E) O         núcleo         do         sujeito         é         o         vocábulo         'adultos'.

Raciocínio Lógico

Questão 06
Fernando         fez         três         provas         de         matemática         esse         trimestre.
A         primeira         teve         peso         2         e         ele         fez         5         pontos,         a         segunda
teve         peso         4         e         ele         fez         7         pontos,         a         terceira         tinha         peso         5         e
ele         fez         6         pontos.         Qual         foi         a         média         de         Fernando?

(A) A         média         de         Fernando         foi         6.

(B) A         média         de         Fernando         foi         4,1.

(C) A         média         de         Fernando         foi         5,7.

(D) A         média         de         Fernando         foi         5.

(E) A         média         de         Fernando         foi         3,8.

Questão 07
Paulo         deseja         construir         um         reservatório         de         formato         cúbico
que         lhe         permite         comportar         15.625         m³         de         água.         Qual         deve
ser         a         medida         (L)         do         lado         desse         cubo?

(A) L         =         1,96         m

(B) L         =         4,20         m

(C) L         =         1,32         m

(D) L         =         3,10         m

(E) L         =         2,5         m

Questão 08
Na         família         de         Lia         92%         das         pessoas         já         tomaram         a         vacina
contra         a         covid         e         5%         das         pessoas         que         não         tomaram         vão
tomar         hoje.         Qual         é         a         porcentagem         de         pessoas         da         família
de         Lia,         em         relação         ao         total,         que         vai         tomar         a         vacina         hoje?

(A) A         porcentagem         é         1,2%.

(B) A         porcentagem         é         de         2,4%.

(C) A         porcentagem         é         3%.

(D) A         porcentagem         é         0,4%.

(E) A         porcentagem         é         0,95%.

Questão 09
Em         6         meses         de         aplicação         com         taxa         de         juros         simples         de
5,5%         ao         mês,         Lúcia         teve         um         rendimento         de         R$
41.580,00.         Quanto         ela         investiu?

(A) Ela         investiu         R$         126.000,00.

(B) Ela         investiu         R$         99.300,00.

(C) Ela         investiu         R$         131.520,00.

(D) Ela         investiu         R$         193,371,00.

(E) Ela         investiu         R$         156.719,00.

Questão 10
Três         alunos         (A,         B,         C)         se         candidataram         para         líder         de         sala
e         em         uma         pesquisa         de         intenção         de         voto         constatou-se
que         dos         35         alunos         da         turma         3         disseram         que         votariam
nos         três         candidatos,         2         disseram         preferir         apenas         em         A         e
B,         3         preferiam         apenas         em         B         e         C         e         1         preferia         apenas         em
A         e         C.         Se         5         deles         só         votariam         em         A,         10         só         votariam         em
B         e         7         só         votariam         em         C,         quantos         alunos         não         quiseram
opinar?

(A) 9         alunos         não         quiseram         opinar.

(B) 7         alunos         não         quiseram         opinar.

(C) 12         alunos         não         quiseram         opinar.

(D) 5         alunos         não         quiseram         opinar.

(E) 4         alunos         não         quiseram         opinar.

ASSISTENTE SOCIAL - 1 4



Informática

Questão 11
Os         editores         ou         processadores         de         texto,         são         certamente
os         softwares         mais         utilizados         em         informática;         esta
afirmação         pode         ser         confirmada         observando-se         que
desde         a         confecção         de         relatórios         gerenciais         e         trabalhos
escolares.

Marque         a         alternativa         CORRETA         de         um         exemplo         de
editor         de         texto.

(A) Microsoft         PowerPoint.

(B) Microsoft         OneNote.

(C) Microsoft         Word.

(D) Microsoft         Excel.

(E) Microsoft         Outlook.

Questão 12
É         um         programa         de         criação         e         edição         de         apresentações         de
slides,         para         Windows,         Android         e         iOS,         que         faz         parte         do
pacote         Office.         A         ferramenta         disponibiliza         recursos         como
edição         de         vídeos         e         novos         efeitos         de         imagens         e         é         bem
fácil         de         utilizar.         Os         menus         estão         em         uma         barra         superior,
onde         você         pode         configurar         o         tema         da         apresentação,         o
fundo         dos         slides,         as         transições         e         animações.         Além         de
configurar         a         fonte         e         os         diversos         outros         recursos
disponibilizados         pelo         software.

Marque         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         ao
contexto         acima.

(A) Microsoft         PowerPoint.

(B) Microsoft         Excel.

(C) Microsoft         Outlook.

(D) Microsoft         Edge.

(E) Microsoft         Word.

Questão 13
Muitos         sites         salvam         informações         sobre         você         em
arquivos.         Eles         são         salvos         no         seu         computador         para         ser
usados         na         próxima         vez         que         você         visitar         o         site.         Quando
você         retorna,         o         código         do         site         lê         esse         arquivo         para         saber
se         é         você.         Por         exemplo,         ao         acessar         um         site,         a         página
memoriza         seu         nome         de         usuário         e         senha.

Marque         a         alternativa         CORRETA         que         está         relacionado         ao
contexto         acima.

(A) Temporários.

(B) Favoritos.

(C) Cache.

(D) Cookies.

(E) Históricos.

Questão 14
É         um         sistema         de         comunicação         baseado         no         envio         e
recebimento         de         mensagens         eletrônicas         (email)         através
de         computadores         pela         Internet.

Marque         a         alternativa         CORRETA         que         está         relacionado         ao
contexto         acima.

(A) Chat.

(B) SMS.

(C) Redes         Sociais.

(D) Correio         Eletrônico.

(E) Fórum.

Questão 15
Além         do         HD,         existem         outros         dispositivos         muito         utilizados
para         armazenamento         e         para         backup         dos         dados:

(I)CD-R.

(II)CD-RW.

(III)DVD.

(IV)DVD-RW.

(V)Pendrive.

Enumere         as         lacunas         abaixo         de         acordo         com         os
dispositivos         acima:

(__)Assim         como         o         DVD,         também         é         utilizado         para         gravar
dados,         músicas         e         filmes.         Porém,         esta         mídia         é         um         disco
óptico         regravável,         permitindo         ser         gravado         várias         vezes.

(__)Foi         criado         no         ano         de         1995.         Ele         tem         uma         maior
capacidade         de         armazenamento         que         o         CD,         devido         a         uma
tecnologia         óptica         superior,         além         de         padrões         melhorados
de         compressão         de         dados.         O         DVD         permite         a         gravação         de
dados,         músicas         e         filmes.

(__)Também         utilizado         para         gravar         músicas         ou         dados.
Porém,         esta         mídia,         introduzida         no         mercado         em         1997,         é
um         disco         óptico         regravável,         permitindo         ser         gravado
várias         vezes.

(__)Utilizado         principalmente         para         gravar         músicas         ou
dados.         Permite         ser         gravado         apenas         uma         única         vez.

(__)É         um         dispositivo         de         armazenamento,         com         conexão
USB,         constituído         por         uma         memória         flash.

Marque         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a
sequência         de         cima         para         baixo         das         lacunas         acima:

(A) V,         IV,         III,         II,         I.

(B) II,         III,         I,         V,         IV.

(C) IV,         III,         II,         I,         V.

(D) III,         IV,         II,         I,         V.

(E) IV,         II,         III,         I,         V.
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Conhecimentos Gerais

Questão 16
Aquecimento         global:         Amazônia         tem         8         dos         10         municípios
que         mais         emitem         gases         do         efeito         estufa

Entre         os         10         municípios         brasileiros         que         mais         emitem
gases         do         efeito         estufa,         os         causadores         do         aquecimento
global,         oito         estão         na         Amazônia         -         cinco         deles         no         estado
do         Pará.         Os         dados         são         referentes         ao         ano         de         2019,
estimativa         mais         recente         disponível         para         o         País,         e         foram
divulgados         nesta         segunda-feira         (13)         pelo         Sistema         de
Estimativas         de         Emissões         e         Remoções         de         Gases         de
Efeito         Estufa         (SEEG).

Altamira         (PA),         São         Félix         do         Xingu         (PA)         e         Porto         Velho
(RO)         lideram         entre         os         5.570         municípios         brasileiros.
Todas         as         oito         cidades         da         Amazônia         estão         no         topo         da
lista         pelo         mesmo         motivo.         A         região         Norte         representa         60%
de         todo         o         carbono         liberado         no         país.

13/06/2022

Fonte:         https://www.osul.com.br

Qual         motivo         que         refere-se         o         texto         para         que         esses         locais
estejam         no         topo         dos         municípios         que         mais         contribuem
para         o         aquecimento         global?

Marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Queima         de         combustíveis         fósseis.

(B) Desmatamento.

(C) Pecuária.

(D) Grande         atividade         industrial.

(E) Agricultura.

Questão 17
A         Ucrânia         recentemente         solicitou         a         entrada         na         União
Europeia         (UE),         o         seu         processo         está         sendo         avaliado
pelos         países         membros         da         organização.         A         UE         é         um         bloco
econômico         que         integra         27         Estados         do         continente
europeu.         Quem         é         a         (o)         presidente         da         Comissão
Europeia?

Marque         a         opção         CORRETA.

(A) Joe         Biden,         político         norte-americano.

(B) Angela         Merkel,         política         alemã.

(C) Tedros         Adhanom,         político         etíope.

(D) Boris         Johnson,         político         britânico.

(E) Ursula         Von         der         Leyen,         política         alemã.

Questão 18
O         município         de         Peritiba         teve         sua         origem         com         terras         que
foram         adquiridas         da         Companhia         Muller         &         Shen         e
pertenciam         ao         município         de         Cruzeiro         do         Sul,         hoje

Joaçaba.         Inicialmente         chamou-se         Arroio         dos         Veados         e
posteriormente         Alto         Veado,         pela         abundância         desses
animais         que         lá         existiam.         Entres         os         meses         de         outubro         e
dezembro         de         1953,         por         sugestão         dos         Padres         João
Zelesny         e         Nestor         Khun         e         com         a         Fundação         do         Seminário,
a         comunidade         passou         a         chamar-se         Peritiba,         o         Padre
João         Zelesny         é         também         o         autor         do         Hino         de         Peritiba.

Fonte:         https://peritiba.sc.gov.br/pagina-49996/pagina-8272/

O         significado         do         Peretiba         é         qual         segundo         a         história
local?

Marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Em         Yanomami,         significa         terra         santa.

(B) Em         Aimoré,         significa         terra         vermelha.

(C) Em         Manaxós,         significa         terra         coberta.

(D) Em         Tupy-Guarani,         significa         terra         das         palmeiras.

(E) Em         Tamoio,         significa         terra         a         semear.

Questão 19
Recentemente         a         China         passou         por         forte         lockdowm
inclusive         megalópoles         como         Xangai         de         26         milhões         de
habitantes,         mesmo         tendo         o         país         vacinado         87,9%         da
população,         e         baixíssimo         nível         de         mortes         por         Covid.
Situação         que         destoou         do         restante         do         mundo,         onde         os
países         começaram         a         diminuir         as         restrições         impostas         pela
pandemia.

Fonte:         https://super.abril.com.br         (modificado)

Então,         porque         a         China         impôs         lockdowns         tão         restritivos
recentemente?         Existem         algumas         hipóteses         para         isso,
dentre         elas,         julgue         como         V,         para         verdadeiras,         ou         F,         para
falsas:

I.(__)Hipótese         1:         A         China         está         sendo         responsável         e         quer
reduzir         ao         máximo         as         mortes         -         e         evitar         o         surgimento         de
uma         nova         variante         do         vírus.

II.(__)Hipótese         2:         Os         chineses         têm         hábitos         alimentares
muito         diferenciados,         assim,         como         eles         criam         diversos
animais         silvestres         em         suas         residências         para         o         consumo
humano,         isso         poderia         gerar         novas         doenças         transmitidas
dos         animais         para         os         humanos.

III.(__)Hipótese         3:         O         governo         adotou         uma         política         dura
demais,         e         não         quer         reconhecer         que         ela         é         insustentável.

IV.(__)Hipótese         4:         A         China         sabe,         ou         teme,         coisas         que         o
Ocidente         e         o         restante         do         mundo         desconhece.

Qual(is)         afirmativa(s)         está(ão)         CORRETA(S)?

(A) I.F,         II.V,         III.V,         IV.V.

(B) I.V,         II.V,         III.V,         IV.V.

(C) I.V,         II.F,         III.V,         IV.V.

(D) I.V,         II.V,         III.F,         IV.V.
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(E) I.V,         II.V,         III.V,         IV.F.

Questão 20
Peritiba         é         destaque         mais         uma         vez         no         Ranking         dos
Indicadores         do         Programa         Previne         Brasil.         A         Secretaria         de
Saúde         vem         trabalhando         na         melhoria         dos         indicadores
desde         o         início         do         ano         de         2021,         e         a         evolução         vem         sendo
muito         boa,         tendo         como         notas         nos         últimos         quadrimestres:

2,64         (2020         -         Q2)

1,97         (2020         -         Q3)

5,8         (2021         -         Q1)

8,21         (2021         -         Q2)

9,06         (2021         -         Q3)

E         agora         no         primeiro         quadrimestre         de         2022         alcançou         a
nota         de         9,53         ficando         na         sexta         colocação         a         nível         estadual.
O         objetivo         da         equipe         é         alcançar         a         nota         máxima         na
avaliação         dos         indicadores         até         o         final         de         2022.

Fonte:         https://peritiba.sc.gov.br

O         que         esse         programa         Previne         Brasil         estabelece?         Marque
a         opção         CORRETA.

(A) Avalia         a         prevenção,         o         cuidado         e         o         controle         das
infecções         sexualmente         transmissíveis         com         palestras
e         panfletos         explicativos.

(B) Tem         como         base         a         estruturação         dos         níveis
educacionais,         desde         a         educação         infantil         até         a
superior.

(C) Institui         uma         avaliação         do         mercado         comercial,
estimulando         e         favorecendo         o         aquecimento         das
vendas         a         fim         de         prevenir         o         desemprego.

(D) Essa         proposta         está         vinculada         à         diminuição         dos
resíduos         sólidos         e         portanto         do         impacto         do         meio
ambiente,         indicando         nesse         ranking         os         municípios
menos         poluidores.

(E) A         proposta         tem         como         princípio         a         estruturação         de         um
modelo         de         financiamento         focado         em         aumentar         o
acesso         das         pessoas         aos         serviços         da         Atenção
Primária         e         o         vínculo         entre         população         e         equipe,         com
base         em         mecanismos         que         induzem         à
responsabilização         dos         gestores         e         dos         profissionais
pelas         pessoas         que         assistem.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
Indique         a         alternativa         que         corresponde         a         uma         das
diretrizes         estruturantes         da         gestão         do         Sistema         Único         de
Assistência         Social.

(A) Fortalecimento         da         relação         burocrática         entre         Estado         e
sociedade         civil.

(B) Centralização         político-administrativa         e         comando
único         das         ações         em         cada         esfera         de         governo.

(C) Controle         social         e         participação         social.

(D) Financiamento         compartilhado         entre         União,         os
Estados,         o         Distrito         Federal         e         os         Municípios.

(E) Territorialização.

Questão 22
A         Sociedade         de         Organização         da         Caridade         atravessava
as         fronteiras         do         continente         europeu,         instala-se         nos
Estados         Unidos,         onde         teve         como         importante
representante,         Assistente         Social         norte-americana,         ela
acreditava         que         somente         através         do         ensino         especializado
teriam         agentes         qualificados         para         lidarem         com         a         questão
social.         Quem         era         a         Assistente         Social         mencionada?

(A) Mary         Richmond.

(B) Maria         Cecília         Minayo.

(C) Maria         Irene         de         Carvalho.

(D) Maria         Lúcia         Martinelli.

(E) Marilda         Iamamoto.

Questão 23
Este         princípio         considera         as         pessoas         como         um         todo,
atendendo         a         todas         as         suas         necessidades.         Para         isso,         é
importante         a         integração         de         ações,         incluindo         a         promoção
da         saúde,         a         prevenção         de         doenças,         o         tratamento         e         a
reabilitação.         Por         conseguinte,         podemos         afirmar         que         o
princípio         do         Sistema         Único         de         Saúde         descrito         é:

(A) Universalização.

(B) Hierarquização.

(C) Equidade.

(D) Regionalização.

(E) Integralidade.

Questão 24
De         quem         é         a         competência         de         garantir         a         dignidade         da
pessoa         com         deficiência         ao         longo         de         toda         a         vida?

(A) Da         sociedade.

(B) Da         família.

(C) Do         Centro         de         Referência         de         Assistência         Social.

(D) Do         Poder         Público.

(E) Do         Centro         de         Referência         Especializado         de
Assistência         Social.
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Questão 25
A         permanência         da         criança         e         do         adolescente         em
programa         de         acolhimento         institucional         não         se         prolongará
por         mais         de         _________,         salvo         comprovada         necessidade
que         atenda         ao         seu         superior         interesse,         devidamente
fundamentada         pela         autoridade         judiciária.

Indique         a         alternativa         que         completa         CORRETA         e
respectivamente         a         lacuna:

(A) 30         meses

(B) 06         meses

(C) 18         meses

(D) 24         meses

(E) 12         meses

Questão 26
Baseado         na         Lei         nº         8.080,         de         19         de         setembro         de         1990,         a
articulação         das         políticas         e         programas,         a         cargo         das
comissões         intersetoriais,         abrangerá,         em         especial,         as
seguintes         atividades:

(A) Ciência         e         recursos         financeiros.

(B) Saneamento         e         meio         social.

(C) Vigilância         socioassistencial         e         farmacoepidemiologia.

(D) Saúde         das         equipes.

(E) Alimentação         e         nutrição.

Questão 27
Qual         nomenclatura         é         dada         a         lei         municipal         mais
importante         pelo         seu         processo         de         elaboração         e         por         conter
preceitos         inerentes         à         organização         do         município,         bem
como         sobre         as         competências         e         atribuições         do         Poder
Legislativo         e         do         Poder         Executivo?

(A) Plano         Plurianual.

(B) Política         Nacional         de         Assistência         Social.

(C) Lei         Orgânica         da         Assistência         Social.

(D) Lei         de         Diretrizes         Orçamentárias.

(E) Lei         Orgânica         do         Município.

Questão 28
Da         Observância,         Penalidades,         Aplicação         e         Cumprimento
Do         Código         de         Ética         do/a         Assistente         Social,         são         deveres
do/a         Assistente         Social:

(A) Informar,         esclarecer         e         orientar         os/as         estudantes,         na
docência         ou         supervisão,         quanto         aos         princípios         e
normas         contidas         neste         Código.

(B) Deixar         de         pagar,         regularmente,         as         anuidades         e
contribuições         devidas         ao         Conselho         Regional         de
Serviço         Social         a         que         esteja         obrigado/a.

(C) Fazer         ou         apresentar         declaração,         documento         falso         ou
adulterado,         perante         o         Conselho         Regional         ou         Federal.

(D) Exercer         a         Profissão         quando         impedido/a         de         fazê-lo,
ou         facilitar,         por         qualquer         meio,         o         seu         exercício         ao/às
não         inscritos/as         ou         impedidos/as.

(E) Participar         de         instituição         que,         tendo         por         objeto         o
Serviço         Social,         não         esteja         inscrita         no         Conselho
Regional.

Questão 29
Organiza         a         Assistência         Social         no         país         e         responsabiliza         o
poder         público         a         responder         às         necessidades         das         pessoas
em         situação         de         vulnerabilidade.         Compreende-se         que,         o
trecho         mencionado         faz         referência         à:

(A) Lei         Orgânica         da         Assistência         Social.

(B) Norma         Operacional         Básica.

(C) Norma         Operacional         Básica         de         Recursos         Humanos.

(D) Política         Nacional         de         Assistência         Social.

(E) Tipificação         Nacional         dos         Serviços         Socioassistenciais.

Questão 30
Representa         a         ação         coletiva         de         setores         da         sociedade         ou
organizações         sociais         para         defesa         ou         promoção,         no
âmbito         das         relações         de         classes,         de         certos         objetivos         ou
interesses,         tanto         de         transformação         quanto         de
preservação         da         ordem         estabelecida         na         sociedade.
Diante         ao         exposto,         podemos         afirmar         que         o         trecho
mencionado         faz         referência         à:

(A) Movimento         social.

(B) Política         social.

(C) Seguridade         social.

(D) Proteção         social.

(E) Questão         social.

Questão 31
É         entendido         como         esfera         pública         não-estatal,         voltada
para         o         interesse         público         quando         não         tem         fins         lucrativos,
mesmo         sendo         regido         pelo         direito         privado.         Sendo         assim,
aponte         a         alternativa         que         corresponde         ao         trecho         citado.

(A) Reabilitação.

(B) Responsabilidade         social.

(C) Segundo         setor.

(D) Terceiro         setor.

(E) Primeiro         setor.

Questão 32
Nos         programas         habitacionais,         públicos         ou         subsidiados
com         recursos         públicos,         o         idoso         goza         de         prioridade         na
aquisição         de         imóvel         para         moradia         própria,         observado         o
seguinte:

(A) Critérios         de         financiamento         incompatíveis         com         os
rendimentos         de         aposentadoria         e         pensão.

(B) Implantação         de         equipamentos         rurais         comunitários
voltados         ao         idoso.
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(C) As         unidades         residenciais         reservadas         para
atendimento         a         idosos         devem         situar-se,
preferencialmente,         no         segundo         andar.

(D) Reserva         de         pelo         menos         5%         (cinco         por         cento)         das
unidades         habitacionais         residenciais         para         atendimento
aos         idosos.

(E) Eliminação         de         barreiras         arquitetônicas         e         urbanísticas,
para         garantia         de         acessibilidade         ao         idoso.

Questão 33
É         um         importante         momento         do         Serviço         Social,         pois         é         a
partir         daí         que         surge         uma         outra         visão         acerca         da         prática
profissional,         voltada         a         uma         análise         crítica         da         realidade
social,         buscando         assim         um         melhor         desempenho         no         agir
profissional         ao         atender         as         demandas         da         questão         social,
pautado         em         bases         teórico-metodológicas         que         buscam
superar         as         práticas         tradicionais         do         Serviço         Social.         A         este
momento         importante         chamamos         de:

(A) Seminário         de         Araxá.

(B) Centro         Brasileiro         de         Cooperação         e         Intercâmbio         de
Serviço         Social.

(C) Seminário         de         Teresópolis.

(D) Movimento         de         Reconceituação.

(E) Associação         Brasileira         de         Ensino         e         Pesquisa         em
Serviço         Social.

Questão 34
O         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         é
conhecido         como:

(A) Assistência         social.

(B) Proteção         social.

(C) Seguridade         social.

(D) Saúde.

(E) Previdência         social.

Questão 35
Qual         é         o         nome         do         novo         modelo         de         gestão         e         organização
da         política         de         assistência         social         na         oferta         de         programas,
projetos,         serviços         e         benefícios,         em         todo         o         território
nacional?

(A) Sistema         Único         de         Assistência         Social.

(B) Regionalização.

(C) Territorialização.

(D) Gestão         da         Proteção         Social         Básica.

(E) Matricialidade         sociofamiliar.

Questão 36
A         existência         de         um         conjunto         de         disciplinas         interligadas         e
com         relações         definidas,         que         evitam         desenvolver         as         suas
atividades         de         forma         isolada,         dispersa         ou         fracionada
implica         em:

(A) Pluridisciplinaridade.

(B) Multidisciplinaridade.

(C) Interdisciplinaridade.

(D) Transdisciplinaridade.

(E) Disciplinaridade.

Questão 37
Surge         na         Inglaterra,         precisamente         em         Londres,         no         ano
de         1869         ________________,         criada         pela         Burguesia,
Igreja         e         Estado,         com         o         objetivo         de         prestar         assistência         à
classe         operária,         de         forma         a         coibir         qualquer         manifestação.
Assim,         surgem         os         primeiros         assistentes         sociais.

Marque         a         alternativa         que         completa         CORRETA         e
respectivamente         a         lacuna         acima:

(A) a         União         Católica         Internacional         de         Serviço         Social

(B) a         Rerum         Novarum

(C) o         Centro         Brasileiro         de         Cooperação         Internacional         em
Serviços         Sociais

(D) a         Sociedade         de         Organização         da         Caridade

(E) o         Centro         de         Estudos         e         Ação         Social

Questão 38
A         unidade         pública         e         estatal         de         abrangência         municipal         ou
regional         que         oferta,         obrigatoriamente,         o         Serviço         de
Proteção         e         Atendimento         Especializado         a         Famílias         e
Indivíduos         (PAEFI)         é:

(A) Serviço         de         Acolhimento         em         República.

(B) Centro         de         Referência         Especializado         de         Assistência
Social.

(C) Centro         de         Referência         de         Assistência         Social.

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

(E) Serviço         de         Proteção         em         Situações         de         Calamidades
Públicas         e         de         Emergências.

Questão 39
Constitui         uma         das         atribuições         privativas         do/a         Assistente
Social:

(A) Ocupar         cargos         e         funções         de         direção         e         fiscalização         da
gestão         financeira         em         órgãos         e         entidades
representativas         da         categoria         profissional.

(B) Realizar         estudos         socioeconômicos         com         os         usuários
para         fins         de         benefícios         e         serviços         sociais         junto         a
órgãos         da         administração         pública         direta         e         indireta,
empresas         privadas         e         outras         entidades.

(C) Elaborar,         coordenar,         executar         e         avaliar         planos,
programas         e         projetos         que         sejam         do         âmbito         de
atuação         do         Serviço         Social         com         participação         da
sociedade         civil.

(D) Encaminhar         providências,         e         prestar         orientação         social
a         indivíduos,         grupos         e         à         população.
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(E) Prestar         assessoria         e         apoio         aos         movimentos         sociais
em         matéria         relacionada         às         políticas         sociais,         no
exercício         e         na         defesa         dos         direitos         civis,         políticos         e
sociais         da         coletividade.

Questão 40
De         acordo         com         a         Política         Nacional         de         Assistência         Social,
a         Proteção         Social         Especial         deve         ser         organizada         de         forma
a         garantir         aos         seus         usuários         o         acesso         ao         conhecimento
dos         direitos         socioassistenciais.         Dessa         forma,         são         direitos
socioassistenciais         a         serem         assegurados         nos         serviços
ofertados         no         Centro         de         Referência         Especializado         de
Assistência         Social:

(A) Acesso         à         rede         de         serviços         com         longa         espera         e         de
acordo         com         a         necessidade.

(B) Ao         protagonismo         e         à         manifestação         de         seus
interesses.

(C) Acesso         à         informação,         enquanto         direito         secundário         do
cidadão,         sobretudo         àqueles         com         vivência         de
barreiras         culturais,         de         leitura         e         de         limitações         físicas.

(D) Atendimento         digno,         atencioso         e         respeitoso,         presente
de         procedimentos         vexatórios         e         coercitivos.

(E) À         convivência         na         sociedade.
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