
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA/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) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Informática 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.

Gigantes         da         tecnologia         se         preparam         para         crise
econômica

O         congelamento         das         contratações         no         setor         de         tecnologia
e         as         previsões         pessimistas         representam         um         forte
contraste         à         reputação         tradicionalmente         protegida         das
empresas         de         tecnologia.         Durante         a         última         década,         essas
companhias         cresceram         bastante,         contratando         dezenas
de         milhares         de         trabalhadores         e         acumulando         enormes
reservas         financeiras.         Os         preços         das         ações         de         empresas
como         Amazon,         Microsoft,         Apple         e         Google         seguiram         em
direção         ao         céu,         dominando         as         bolsas         de         valores         e
enriquecendo         muitos         investidores.

Como         algumas         das         empresas         mais         valiosas         do         mundo,
elas         também         exercem         grande         influência         nas         percepções
da         economia,         em         parte         devido         à         natureza         de         suas
atividades,         que         dependem         de         cliques         e         gastos         do
consumidor.         Qualquer         queda         na         demanda         de         produtos
vendidos         pela         Amazon,         pela         Tesla,         ou         pela         Apple,         assim
como         menos         anúncios         comprados         no         Instagram         ou         na
pesquisa         do         Google,         causa         temores         em         outras         esferas
da         economia.

Há         meses         o         setor         de         tecnologia         dá         sinais         de         que         os
tempos         de         prosperidade         chegam         ao         fim.         A         Amazon         foi
uma         das         primeiras         gigantes         da         tecnologia         a         alertar,         no
início         deste         ano,         que         tinha         contratado         trabalhadores
demais         para         seus         armazéns         e         construído         instalações         em
excesso         ao         antecipar         uma         maior         demanda         dos         clientes
que,         em         vez         disso,         começou         a         diminuir         logo         após         o         fim
do         lockdown         provocado         pela         pandemia.

Gigantes         da         tecnologia         se         preparam         para         crise         econômica         (estadao.com.br).

Adaptado.

Questão 01
Durante         a         última         década,         essas         companhias         cresceram
bastante,         contratando         dezenas         de         milhares         de
trabalhadores.

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         à         nova         pontuação,
de         forma         que         não         altere         o         sentido         original         da         frase.

(A) Milhares         de         trabalhadores         contratando         essas
companhias,         dezenas         cresceram         bastante,         durante         a
última         década.

(B) Essas         companhias         contratando         dezenas         de         milhares
de         trabalhadores,         cresceram         bastante         durante         a
última         década.

(C) Milhares         de         trabalhadores,         contratando         essas
companhias,         dezenas         cresceram         bastante         durante         a
última         década.

(D) Durante         a         última         década?         Essas         companhias
cresceram         bastante;         contratando         dezenas         de
milhares         de         trabalhadores!

(E) Contratando         dezenas         de         milhares         de         trabalhadores,
essas         companhias         cresceram         bastante         durante         a
última         década.

Questão 02
Há         meses         o         setor         de         tecnologia         não         dá         sinais         de         tempos
de         prosperidade.

Assinale         a         opção         CORRETA.

(A) A         expressão         'Há         meses'         é         uma         oração         sem         sujeito.

(B) O         núcleo         do         sujeito         é         o         vocábulo         'tecnologia'.

(C) A         expressão         'Há         meses'         é         adjunto         adverbial         de
tempo.

(D) O         predicado         é         verbo-nominal         cujos         núcleos         são         'dá'         e
'prosperidade'.

(E) O         núcleo         do         predicado         verbal         é         um         verbo         transitivo
indireto.

Questão 03
Assinale         a         opção         CORRETA         de         acordo         com         o         texto.

(A) De         acordo         com         o         texto,         qualquer         queda         na         venda         de
produtos         das         grandes         empresas         de         tecnologia         abala,
gravemente,         anúncios         no         Instagram         ou         na         pesquisa
do         Google.

(B) O         lockdown         provocado         pela         pandemia         devastou         a
economia         global,         colocando         em         risco         de         falência         as
maiores         empresas         de         tecnologia         do         mundo,         a
exemplo         da         Amazon,         Microsoft,         Apple         e         Google.

(C) O         texto         mostra         que         existe         um         exagero         nas         previsões
pessimistas,         representando         um         enorme         paradoxo         e
comprometendo         a         reputação         das         empresas         de
tecnologia.

(D) De         acordo         com         o         texto,         apesar         do         crescimento         de
grandes         empresas         de         tecnologia         nos         últimos         anos,
começa         a         haver         uma         queda         de         demanda         não
esperada         com         o         fim         da         pandemia.

(E) Segundo         a         reportagem,         apesar         da         Amazon         começar
a         sofrer         com         a         queda         de         vendas,         gigantes         como
Microsoft,         Google         e         Apple         seguem         crescendo         e
enriquecendo         seus         investidores.

Questão 04
Elas         também         exercem         grande         influência         nas         percepções
da         economia         devido         à         natureza         de         suas         atividades.

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         à         acentuação
gráfica.         (obs.:         considere         a         separação         silábica         brasileira.)

(A) O         vocábulo         'também'         é         acentuado         por         ser         uma
oxítona         terminada         em         'em'.
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(B) O         termo         'percepções'         recebe         acento         por         ser         uma
oxítona         terminada         em         'es'.

(C) Os         vocábulos         'percepções'         e         'também'         são
acentuados         por         serem         oxítonos,         mas         cada         um         com
sua         particularidade.

(D) No         vocábulo         'influência',         a         acentuação         deve-se         à
regra         das         proparoxítonas.

(E) O         vocábulo         'à'         pertence         à         regra         dos         monossílabos
tônicos         terminados         em         'a'.

Questão 05
Qualquer         queda         na         demanda         de         produtos         vendidos
causa         temores         em         outras         esferas         da         economia.

Assinale         a         opção         que         contenha         um         substantivo         e         um
adjetivo         respectivamente.         (obs.:         desconsidere         os
elementos         entre         parênteses.)

(A) Demanda         (de)         produtos.

(B) Esferas         (da)         economia.

(C) Causa         temores.

(D) Temores         (em)         outras.

(E) Produtos         vendidos.

Raciocínio Lógico

Questão 06
Em         uma         determinada         cidade         78%         da         população         é         de
adultos         e         62%         das         crianças         são         meninas.         Qual         é         o
percentual         de         meninos         que         tem         nessa         cidade,         em
relação         ao         total         da         população?

(A) O         percentual         de         meninos         em         relação         ao         total         da
população         é         de         15%.

(B) O         percentual         de         meninos         em         relação         ao         total         da
população         é         de         4,3%.

(C) O         percentual         de         meninos         em         relação         ao         total         da
população         é         de         13%.

(D) O         percentual         de         meninos         em         relação         ao         total         da
população         é         de         7,22%.

(E) O         percentual         de         meninos         em         relação         ao         total         da
população         é         de         8,36%.

Questão 07
Se         10         jogadores         estão         inscritos         para         um         torneio         de         tênis,
como         são         necessários         2         jogadores         em         cada         partida,         de
quantas         maneiras         diferentes         os         organizadores         poderão
formar         a         dupla         do         primeiro         jogo?

(A) De         32         maneiras         diferentes.

(B) De         80         maneiras         diferentes.

(C) De         18         maneiras         diferentes.

(D) De         45         maneiras         diferentes.

(E) De         17         maneiras         diferentes.

Questão 08
Para         atender         seus         clientes         em         um         dia         de         mega
promoção,         a         "Caminhada         Calçados"         organizou         uma         fila
e,         a         partir         do         momento         da         entrada         da         primeira         pessoa,         a
cada         2         minutos         entrava         mais         uma.         Se         Bianca         é         a         72ª
pessoa         da         fila,         depois         de         quanto         tempo         da         primeira
pessoa         ela         entrará         na         loja?

(A) Bianca         entrará         na         loja         1h25min         depois         da         primeira
pessoa.

(B) Bianca         entrará         na         loja         2h03min         depois         da         primeira
pessoa.

(C) Bianca         entrará         na         loja         2h17min         depois         da         primeira
pessoa.

(D) Bianca         entrará         na         loja         2h22min         depois         da         primeira
pessoa.

(E) Bianca         entrará         na         loja         1h46min         depois         da         primeira
pessoa.

Questão 09
Para         fazer         uma         experiência         na         aula         de         ciências,         Pablo
encheu         2/3         da         caixa         abaixo         com         areia         e,         do         restante,
50%         com         água         e         50%         com         óleo.         Qual         foi         o         volume         de
água         que         ele         usou?

Após         análise,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) Ele         usou         55         litros         de         água.

(B) Ele         usou         45         litros         de         água.

(C) Ele         usou         30         litros         de         água.

(D) Ele         usou         19         litros         de         água.

(E) Ele         usou         78         litros         de         água.

Questão 10
Juliano         comprou         3         miniaturas         de         guitarra         por         R$5,00
cada,         4         miniaturas         de         violão         por         R$7,00         cada         e         3
miniaturas         de         bateria         por         R$12,00.         Quanto         Juliano
pagou,         em         média,         por         cada         miniatura?

(A) Juliano         pagou,         em         média,         R$8,00         por         cada         miniatura.

(B) Juliano         pagou,         em         média,         R$7,20         por         cada         miniatura.

(C) Juliano         pagou,         em         média,         R$5,45         por         cada         miniatura.

(D) Juliano         pagou,         em         média,         R$6,75         por         cada         miniatura.

(E) Juliano         pagou,         em         média,         R$7,90         por         cada         miniatura.

ASSISTENTE SOCIAL - 1 4



Conhecimentos Gerais

Questão 11
Na         história         do         Brasil         a         proclamação         da         república
aconteceu         no         dia         15         de         novembro         de         1889,         dando         início
à         chamada         República         Velha,         que         só         veio         a         terminar         em
1930.         O         responsável         pela         proclamação         da         república         foi:

(A) Castelo         Branco.

(B) Dom         Pedro         II.

(C) João         Figueiredo.

(D) Marechal         Deodoro         da         Fonseca.

(E) Getúlio         Vargas.

Questão 12
José         Maria         foi         um         dos         principais         personagens         da         Guerra
do         Contestado         que         acorreu         em         uma         região         de         disputa
entre         os         estados         do         Paraná         e         Santa         Catarina.         O         homem
que         figurou         um         dos         papeis         principais         nessa         disputa         José
Maria         era         um:

(A) Político         de         carreira.

(B) Desertor         do         exército.

(C) Coronel         da         região.

(D) Cacique.

(E) Líder         religioso.

Questão 13
O         primeiro         Governador         da         recém         da         recém-criada
capitania         de         Santa         Catarina,         ocupou         por         10         até         o         ano         de
1749.         O         ocupante         do         cargo         de         primeiro         governador         de
Santa         Catarina,         era         militar,         engenheiro         e         administrador
colonial         português,         conhecido         como:

(A) Manuel         Soares         de         Coimbra.

(B) Patrício         Manuel         de         Figueiredo.

(C) Pedro         de         Azambuja         Ribeiro.

(D) José         de         Melo         Manuel.

(E) José         da         Silva         Pais.

Questão 14
As         Bandeira         do         município         de         Seara/SC         é         formada         por
faixas         que         dividem         a         bandeira         em         quartéis         como
podemos         verificar         na         imagem         abaixo:

Essas         faixas         simbolizam?

(A) A         força         da         população         através         de         suas         forças
armadas.

(B) A         irradiação         do         Poder         Municipal         a         todos         os
quadrantes         de         seu         território         e         as         partições         assim
constituídas,         as         propriedades         rurais         existentes         no
mesmo.

(C) O         número         de         colonizadores         que         iniciaram         a
constituição         no         território         do         município         de         Seara.

(D) Os         rios         que         cortam         o         município         dividindo         o         seu
território         em         quadrantes.

(E) A         divisão         do         município         em         partições,         por         distritos
existentes         no         seu         território.

Questão 15
Analise         os         excertos         abaixo:

Excerto         I

O         primeiro         prefeito         da         cidade         de         Seara-SC         não         foi         eleito
por         voto         popular,         e         se         chamava         Osny         Amaro         Romão.

Excerto         II

O         primeiro         prefeito         eleito         por         voto         popular         foi         Clayton
Wosgrau         no         ano         de         1954         a         1958.

Excerto         III

O         atual         prédio         da         Prefeitura         Municipal         de         Seara         foi
idealizado         pelo         prefeito         Dorvalino         José         Rech         e         o         Vice
Flávio         Ragagnin.
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Após         a         sua         análise         assinale         a         alternativa         que         apresenta
a         afirmação         CORRETA:

(A) O         excerto         I         e         II         estão         totalmente         corretos.

(B) Somente         o         excerto         III         está         correto.

(C) O         excerto         I,         II         e         III         estão         totalmente         incorretos.

(D) Somente         o         excerto         II         está         correto.

(E) Somente         o         excerto         I         está         correto.

Informática

Questão 16
Na         composição         dos         computadores         existem         os
dispositivos         de         entrada         e         os         de         saída.         Das         alternativas
abaixo,         assinale         o         único         que         NÃO         representa         um
dispositivo         de         entrada         do         computador:

(A) Monitor.

(B) Mouse.

(C) Microfone.

(D) Scanner.

(E) Teclado.

Questão 17
O         Outlook         é         um         programa         voltado         para         o         recebimento         e
envio         de         e-mail         entre         usuários,         sua         utilização         oferece
diversas         facilidades         ao         usuário.         Nas         opções         abaixo
temos         algumas         das         vantagens         do         Outlook,         EXCETO         o
que         está         em:

(A) Informações         dos         contatos.

(B) Associar         categorias.

(C) Enviar         mensagens         para         aplicativos         de         conversas
como         WhatsApp         e         pagar         contas.

(D) Marcar         e-mail         importantes.

(E) Acesso         offline         aos         e-mails.

Questão 18
Dentro         do         Microsoft         Excel         a         função         da         imagem         abaixo         é
responsável         por:

Assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Formata         dados         das         células         selecionadas.

(B) Ordena         dados         da         tabela         selecionada.

(C) Soma         os         números         e         mostra         resultados         das         células
selecionadas.

(D) Organiza         dados         da         tabela         selecionada.

(E) Insere         novas         células         na         tabela         selecionada.

Questão 19
Para         o         funcionamento         de         um         computador         alguns
componentes         básicos         são         necessários,         dentre         esses
elementos         o         "Processador"         têm         a         função         de:

(A) Armazenar         os         arquivos         do         usuário         a         curto         prazo.

(B) Executar         os         comandos         enviados         pelo         usuário,         é
considerado         o         cérebro         do         computador.

(C) Melhorar         o         desempenho         da         visualização         de         imagens.

(D) Dissipar         o         calor         e         evitar         superaquecimento         dos
componentes         eletrônicos         da         máquina.

(E) Armazenar         os         arquivos         do         usuário         a         longo         prazo.

Questão 20
"Uma         funcionalidade         no         Microsoft         Word         é         uma         galeria         de
estilos         de         texto,         que         podem         ser         adicionados         às         suas
publicações         para         criar         efeitos         decorativos,         como         texto
sombreado         ou         espelhado         (refletido)".

Acesso         em:         https://support.microsoft.com/pt-br/office

A         funcionalidade         no         qual         tratar         o         conceito         do         trecho
acima         é         conhecida         como:

(A) Slide.

(B) Equation.

(C) SmartArt.

(D) Formas.

(E) WordArt.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
É         uma         estratégia         composta         por         uma         metodologia         social         e
uma         ferramenta         tecnológica         disponibilizada
gratuitamente         para         estados         e         municípios.         A         intenção         é
apoiar         os         governos         na         identificação,         registro,         controle         e
acompanhamento         de         crianças         e         adolescentes         que         estão
fora         da         escola         ou         em         risco         de         evasão.         Por         meio         dela,
municípios         e         estados         têm         dados         concretos         que
possibilitarão         planejar,         desenvolver         e         implementar
políticas         públicas         que         contribuam         para         a         garantia         de
direitos         de         meninas         e         meninos.         A         essa         estratégia
chamamos         de:

(A) Evasão         escolar.

(B) Comunidade         escolar.

(C) Gestão         escolar.

(D) Colegiado         escolar.

(E) Busca         ativa         escolar.
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Questão 22
As         entidades         que         desenvolvem         programas         de
acolhimento         familiar         ou         institucional         deverão         adotar         os
seguintes         princípios:

(A) Desenvolvimento         de         atividades         em         regime         de
reeducação.

(B) Desmembramento         de         grupos         de         irmãos.

(C) Atendimento         personalizado         e         em         grandes         grupos.

(D) Participação         na         vida         da         comunidade         regional.

(E) Preservação         dos         vínculos         familiares         e         promoção         da
reintegração         familiar.

Questão 23
Acerca         da         Carteira         do         Idoso,         podemos         afirmar         que:

(A) A         pessoa         idosa         que         tem         como         comprovar         renda
necessita         da         Carteira         da         Pessoa         Idosa         para         ter
acesso         às         passagens         interestaduais         gratuitas         ou         o
desconto         no         valor         da         passagem.

(B) O         tempo         estimado         para         a         prestação         deste         serviço         é
de         até         120         (cento         e         vinte)         dias         corridos.

(C) A         Carteira         da         Pessoa         Idosa         tem         as         informações         de
identificação         da         família         e         QR         Code         ou         código
alfanumérico         para         verificação         da         validade         da         carteira.

(D) É         uma         das         formas         de         comprovação         de         renda         para
acessar         o         direito         do         acesso         a         transporte         interestadual
gratuito         (duas         vagas         por         veículo)         ou         desconto         de
70%         (setenta         por         cento),         no         mínimo,         no         valor         das
passagens         para         pessoas         idosas         com         renda         individual
igual         ou         inferior         a         dois         salários-mínimos.

(E) Pessoas         idosas         (acima         de         65         anos)         cadastradas         no
Cadastro         Único         para         Programas         Sociais         do         Governo
Federal         com         renda         individual         de         até         2         (dois)
salários-mínimos         podem         utilizar         esse         serviço.

Questão 24
As         ações         nas         áreas         de         Saúde,         Previdência         Social         e
Assistência         Social,         conforme         o         disposto         no         Capítulo         II         do
Título         VIII         da         Constituição         Federal,         serão         organizadas
em:

(A) Conselho         Nacional         da         Seguridade         Social.

(B) Regime         Geral         de         Previdência         Social.

(C) Sistema         Nacional         de         Seguridade         Social.

(D) Fundações         Públicas         Federais.

(E) Regimento         da         Seguridade         Social.

Questão 25
A         prevenção         e         a         manutenção         da         saúde         da         pessoa         idosa
serão         efetivadas         por         meio         de:

Disponível         em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm

(A) Atendimento         geriátrico         e         gerontológico         em         clínicas.

(B) Cadastramento         da         população         idosa         em         base
regional.

(C) Unidades         geriátricas         de         preferência,         com         pessoal
especializado         nas         áreas         de         geriatria         e         gerontologia
social.

(D) Reabilitação         orientada         pela         geriatria         e         gerontologia,
para         redução         das         sequelas         decorrentes         do         agravo         do
psicológico.

(E) Atendimento         domiciliar,         incluindo         a         internação,         para         a
população         que         dele         necessitar         e         esteja
impossibilitada         de         se         locomover,         inclusive         para         as
pessoas         idosas         abrigadas         e         acolhidas         por
instituições         públicas,         filantrópicas         ou         sem         fins
lucrativos         e         eventualmente         conveniadas         com         o         poder
público,         nos         meios         urbano         e         rural.

Questão 26
São         princípios         éticos         que         orientam         a         intervenção         dos
profissionais         da         área         de         assistência         social:

(A) Contribuição         para         a         criação         de         mecanismos         que
venham         burocratizar         a         relação         com         os         usuários,         no
sentido         de         agilizar         e         melhorar         os         serviços         prestados.

(B) Garantia         do         acesso         da         população         a         política         de
assistência         social         com         discriminação         de         qualquer
natureza         (gênero,         raça/etnia,         credo,         orientação
sexual,         classe         social,         ou         outras),         resguardados         os
critérios         de         elegibilidade         dos         diferentes         programas,
projetos,         serviços         e         benefícios.

(C) Compromisso         em         ofertar         serviços,         programas,
projetos         e         benefícios         de         qualidade         que         garantam         a
oportunidade         de         convívio         para         o         fortalecimento         de
laços         comunitários.

(D) Devolução         das         informações         colhidas         nos         estudos         e
pesquisas         aos         usuários,         no         sentido         de         que         estes
possam         usá-las         para         o         fortalecimento         de         seus
interesses.

(E) Defesa         transigente         dos         direitos         socioassistenciais.

Questão 27
São         direitos         socioassistenciais         a         serem         assegurados         na
operação         do         SUAS         a         seus         usuários:

(A) Direito         do         usuário         à         oferta         qualificada         de         serviço.

(B) Direito         ao         atendimento         digno,         atencioso         e         respeitoso,
presente         de         procedimentos         vexatórios         e         coercitivos.

(C) Direito         de         convivência         coletiva.

(D) Direito         ao         tempo,         de         modo         a         acessar         a         rede         de
serviço         com         considerável         espera         e         de         acordo         com         a
necessidade.

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

Questão 28
Como         é         chamada         a         violência         entendida         como         qualquer
conduta         que         ofenda         sua         integridade         ou         saúde         corporal?
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(A) Violência         psicológica.

(B) Violência         física.

(C) Violência         patrimonial.

(D) Violência         sexual.

(E) Violência         moral.

Questão 29
A         pessoa         com         deficiência         ou         o         idoso         com         65         (sessenta         e
cinco)         anos         ou         mais         que         comprovem         não         possuir         meios
de         prover         a         própria         manutenção         nem         de         tê-la         provida         por
sua         família,         tem         a         garantia         de         um         salário         mínimo         mensal.
Esta         garantia         se         refere         ao:

Disponível         em:         http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm>,         acessado         dia         03/08/2022

(A) Benefício         de         Prestação         Continuada.

(B) Serviço         Socioassistencial.

(C) Auxílio         Inclusão.

(D) Benefício         Eventual.

(E) Programa         Bolsa         Família.

Questão 30
O         Serviço         de         Proteção         e         Atendimento         Especializado         a
Famílias         e         Indivíduos         (PAEFI)         tem         como         objetivos:

(A) Preservar         vínculos         com         a         família         de         origem,         salvo
determinação         judicial         em         contrário.

(B) Apoiar         o         retorno         da         criança         e         do         adolescente         à
família         de         origem.

(C) Prevenir         a         reincidência         de         violações         de         direitos.

(D) Estabelecer         contratos         com         o         adolescente         a         partir         das
possibilidades         e         limites         do         trabalho         a         ser
desenvolvido         e         normas         que         regulem         o         período         de
cumprimento         da         medida         socioeducativa.

(E) Criar         condições         para         a         construção/reconstrução         de
projetos         de         vida         que         visem         à         ruptura         com         a         prática
de         ato         infracional.

Questão 31
São         princípios         organizativos         do         SUAS:

(A) Equidade:         respeito         às         diversidades         regionais,
culturais,         socioeconômicas,         políticas         e         territoriais,
priorizando         aqueles         que         estiverem         em         situação         de
vulnerabilidade         e         risco         pessoal         e         social.

(B) Gratuidade:         a         assistência         social         deve         ser         prestada
com         exigência         de         contribuição         ou         contrapartida,
observado         o         que         dispõe         o         art.         35,         da         Lei         nº         10.741,
de         1º         de         outubro         de         2003         -         Estatuto         do         Idoso.

(C) Universalidade:         todos         têm         direito         à         proteção
socioassistencial,         prestada         a         quem         dela         necessitar,
com         respeito         à         dignidade         e         à         autonomia         do         cidadão,
com         discriminação         de         qualquer         espécie         ou
comprovação         vexatória         da         sua         condição.

(D) Intersetorialidade:         integração         e         articulação         da         rede
intersetorial         com         as         demais         políticas         e         órgãos
setoriais.

(E) Integralidade         da         proteção         social:         oferta         das         provisões
em         sua         incompletude,         por         meio         de         conjunto
articulado         de         serviços,         programas,         projetos         e
benefícios         socioassistenciais.

Questão 32
Qual         nome         é         dado         ao         padrão         operacional         que         prima         pela
descentralização         na         tomada         de         decisões,         pela
democracia,         flexibilidade         e         dinamismo         de         sua         estrutura,
pelo         alto         grau         de         autonomia         de         seus         membros         e         pela
horizontalidade         das         relações         entre         seus         elementos?

(A) Rede         de         proteção.

(B) Rede         social.

(C) Rede         intersetorial.

(D) Rede         de         articulação.

(E) Rede         socioassistencial.

Questão 33
Sobre         a         Tarifa         Social         de         Energia         Elétrica         é         CORRETO
afirmar         que:

(A) O         desconto         é         dado         de         acordo         com         o         consumo
mensal         de         cada         família,         que         varia         de         10%         a         65%,         até
o         limite         de         consumo         de         220         kWh.

(B) É         feita         a         concessão         de         dois         benefícios         por         família         (ou
Unidade         Consumidora).

(C) O         endereço         do         domicílio         pode         estar         dentro         de
qualquer         área         da         distribuidora         de         energia.

(D) O         batimento         é         feito         com         o         cadastro         de         Unidades
Consumidoras         (UCs),         utilizando         o         RG.

(E) É         necessário         que         o         beneficiário         do         BPC         seja         o         titular
da         conta         de         luz         para         receber         o         desconto         da         TSEE.

Questão 34
A         avaliação         da         deficiência,         quando         necessária,         será
biopsicossocial,         realizada         por         equipe         multiprofissional         e
interdisciplinar         e         NÃO         considerará:

(A) A         limitação         no         desempenho         de         atividades.

(B) Os         fatores         socioambientais,         psicológicos         e         pessoais.

(C) A         renda         familiar.

(D) Os         impedimentos         nas         funções         e         nas         estruturas         do
corpo.

(E) A         restrição         de         participação.

Questão 35
Da         Observância,         Penalidades,         Aplicação         e         Cumprimento
do         Código         de         Ética         Profissional,         são         deveres         do/a
Assistente         Social:

FONTE:         Brasil.         Código         de         ética         do/a         assistente         social.         Lei         8.662/93         de         regulamentação         da

profissão.         -         9.         ed.         rev.         e         atual.         -         [Brasília]:         Conselho         Federal         de         Serviço         Social,         [2011].

ASSISTENTE SOCIAL - 1 8
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(A) Fazer         ou         apresentar         declaração,         documento         falso         ou
adulterado,         perante         o         Conselho         Regional         ou         Federal.

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

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

(D) Denunciar         ao         Conselho         Regional         de         Serviço         Social,
através         de         comunicação         fundamentada,         qualquer
forma         de         exercício         irregular         da         Profissão,         infrações         a
princípios         e         diretrizes         deste         Código         e         da         legislação
profissional.

(E) 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.

Questão 36
No         tocante         ao         parecer         social,         é         INCORRETO         afirmar
que:

(A) É         o         instrumento         que         dá         ao         Assistente         Social         uma
identidade         profissional,         pois         a         partir         da         sua         reflexão
racional,         cria-se         conhecimentos         que         permitem         capitar
a         singularidade         do         quadro         analisado         e         a         produção         de
alternativas         que         gerem         transformação         no         contexto
em         relevo.

(B) O         conteúdo         deve         ser         claro,         sucinto,         objetivo         e
coerente         ao         que         foi         visto         e         ao         objetivo         do
posicionamento         técnico         do/a         Assistente         Social,         sem
ser         superficial,         sendo         importante         destacar         que         a
escolha         das         indagações         relevantes         é         uma         decisão
deste         profissional.

(C) Pode         ser         emitido         por         iniciativa         própria         e         se         restringe
a         uma         área         de         atuação.

(D) É         um         mecanismo         de         viabilização         de         direitos.

(E) Traz         uma         avaliação         do         passado,         prospecções         do
futuro         e         apresenta         sugestões         de         ações         a         serem
desenvolvidas         para         mediar         as         vulnerabilidades         e
riscos         sociais         instalados,         pois         é         a         finalização         de         um
Estudo         Social         e         deve         ser         conclusivo         e         indicativo.

Questão 37
De         que         forma         é         chamado         o         programa         que         visa         a         garantir
a         permanência         na         escola         de         crianças         e         adolescentes         de
4         a         18         anos         incompletos,         para         que         concluam         todas         as
etapas         da         Educação         Básica,         seja         na         rede         pertencente         ao
Sistema         Estadual,         Municipal,         Federal         ou         particular         de
Ensino,         promovendo         o         regresso         à         escola         daqueles         que
abandonaram         os         estudos         sem         concluí-los         integralmente?

FONTE:         SANTA         CATARINA.         Ministério         Público.         Centro         de         Apoio         Operacional

da         Infância         e         Juventude.         Manual         do         Sistema         APOIA         Online.         Organizado         por

Marcelo         Wegner.         2         ed.         Florianópolis:         MPSC,         2015.         58         p.

(A) Programa         de         Combate         à         Evasão         Escolar.

(B) Programa         Bolsa         Família.

(C) Programa         de         Erradicação         do         Trabalho         Infantil.

(D) Programa         Nacional         de         Acesso         ao         Ensino         Técnico         e
Emprego.

(E) Programa         Criança         Feliz.

Questão 38
A         linha         de         ação         da         saúde         pública         vem         reforçar         a         ação         no
serviço         social,         nos         aspectos         em         que:

(A) Acredita         na         causação         múltipla         de         problemas.

(B) Coloca         como         unidade         de         atendimento         a         família         e         o
indivíduo         isolado.

(C) Afirma         seu         caráter         preventivo,         promocional         e         curativo
como         níveis         de         atuação         na         comunidade.

(D) Desenvolve         suas         atividades         na         área         social,         perdendo
de         vista         os         aspectos         físicos         e         mentais,         assimila         a
importância         do         trabalho         em         equipe         multiprofissional.

(E) Desenvolve         atividades         educativas         e         utiliza         a
motivação         para         que         a         comunidade         não         assuma         sua
própria         saúde,         sendo         seu         fim         promocional         e
educativo.

Questão 39
De         quem         é         a         atribuição         de         desenvolver         ações         para         a
melhoria         da         qualidade         do         processo         de
ensino-aprendizagem,         com         a         participação         da
comunidade         escolar,         atuando         na         mediação         das         relações
sociais         e         institucionais?

(A) Das         equipes         de         referência.

(B) Das         equipes         interdisciplinares.

(C) Das         equipes         técnicas.

(D) Das         equipes         pedagógicas.

(E) Das         equipes         multiprofissionais.

Questão 40
A         capacidade         de         referenciamento         de         um         CRAS         está
relacionada:

(A) Ao         número         de         famílias         no         cadastro         único.

(B) Ao         número         de         famílias         em         acompanhamento         pela
rede         intersetorial.

(C) À         estrutura         física         da         unidade.

(D) Ao         número         de         famílias         em         acompanhamento         pela
rede         socioassistencial.

(E) Ao         número         de         famílias         recebem         o         Programa         Bolsa
Família.
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