
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTÃ - 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.

Entenda         como         a         Guerra         na         Ucrânia         impacta         o         prêmio
Nobel

A         temporada         do         prêmio         Nobel         é         considerada         uma
oportunidade         para         celebrar         a         paz         e         os         benfeitores         da
humanidade,         mas         neste         ano         será         lembrado         como         o
conflito         entre         Rússia         e         Ucrânia,         provocando         estragos         na
Europa.

Desde         a         Segunda         Guerra         Mundial,         nenhum         conflito         entre
Estados         aconteceu         tão         perto         de         Oslo         e         Estocolmo,         as
duas         capitais         pacíficas         onde         são         definidos         os         famosos
prêmios         (Medicina,         Física,         Química,         Literatura         e         Paz)         há
mais         de         120         anos,         além         do         mais         recente         prêmio         de
Economia.

O         Nobel         da         Paz         terá         um         impacto         particular         neste         ano,
segundo         os         analistas.         "O         mais         provável         é         um         prêmio
para         apoiar         as         instituições         que         compilam         informações
sobre         crimes         de         guerra",         declarou         à         AFP         o         sueco         Peter
Wallensteen,         professor         especializado         em         questões
internacionais.

Alguns         citam         o         Tribunal         Penal         Internacional         (TPI)         de
Haia.         Outros         mencionam         o         portal         de         jornalismo
investigativo         Bellingcat.         O         período         para         apresentar
indicações         terminou         em         31         de         janeiro,         antes         da         invasão
da         Ucrânia,         mas         os         cinco         membros         do         Comitê         Nobel
estão         autorizados         a         incluir         nomes         na         lista         durante         sua
primeira         reunião,         que         aconteceu         no         fim         de         fevereiro.

Entenda         como         a         Guerra         na         Ucrânia         impacta         o         prêmio         Nobel         (msn.com).         Adaptado.

Questão 01
O         Nobel         da         Paz         terá         um         impacto         particular         neste         ano,
segundo         os         analistas.

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         às         classes
gramaticais.

(A) Existem         cinco         substantivos         na         frase.

(B) Três         preposições         fazem         as         conexões         entre         os
vocábulos.

(C) Dois         adjetivos         encontram-se         após         dois         substantivos.

(D) Dois         pronomes         demonstrativos         apontam         seus
respectivos         substantivos.

(E) Quatro         é         o         número         de         artigos         presentes         na         frase.

Questão 02
Declarou         à         AFP         o         sueco         Peter         Wallensteen,         professor
especializado         em         questões         internacionais.

Assinale         a         opção         CORRETA.

(A) O         sujeito         da         frase         é         a         expressão         'o         sueco         Peter
Wallensteen'.

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

(C) O         verbo         'declarou'         é         um         verbo         transitivo         direto.

(D) O         sujeito         da         frase         é         a         expressão         'professor
especializado         em         questões         internacionais'.

(E) A         expressão         'à         AFP'         é         o         adjunto         adverbial         de         lugar.

Questão 03
O         prêmio         Nobel         é         conhecido         no         mundo         inteiro         e         já
premiou         centenas         de         mentes         brilhantes,         como         Albert
Einstein,         Marie         Curie         e         Alexander         Fleming.

De         acordo         com         o         texto:

(A) A         celebração         da         paz         promovida         pelo         prêmio         Nobel,
neste         ano,         não         terá         o         mesmo         teor,         devido         à         guerra
russo-ucraniana.

(B) O         Tribunal         Internacional         de         Haia         afirmou         que         o         portal
de         jornalismo         Bellingcat         poderá         concorrer,         neste         ano,
com         ele.

(C) As         capitais         sueca         e         norueguesa         encontram-se
ameaçadas         pela         guerra         russo-ucraniana,         o         que         não
acontecia         desde         a         Segunda         Guerra         Mundial.

(D) A         AFP         declarou         que,         em         termos         do         prêmio         de         Paz,
mais         provável         que         seja         escolhida         uma         instituição         que
compile         informações         sobre         crimes         de         guerra.

(E) Os         prêmios         envolvem         várias         categorias,         entre         elas
Economia,         Química,         Medicina,         Paz         e         Literatura.

Questão 04
A         temporada         do         prêmio         Nobel         'é'         considerada         uma
oportunidade         para         celebrar         a         paz.

Transpondo         o         verbo         para         o         pretérito         mais         que         perfeito         do
indicativo,         tem-se:

(A) A         temporada         do         prêmio         Nobel         fora         considerada         uma
oportunidade         para         celebrar         a         paz.

(B) A         temporada         do         prêmio         Nobel         era         considerada         uma
oportunidade         para         celebrar         a         paz.

(C) A         temporada         do         prêmio         Nobel         foi         considerada         uma
oportunidade         para         celebrar         a         paz.

(D) A         temporada         do         prêmio         Nobel         fosse         considerada
uma         oportunidade         para         celebrar         a         paz.

(E) A         temporada         do         prêmio         Nobel         seria         considerada         uma
oportunidade         para         celebrar         a         paz.
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Questão 05
A         temporada         do         prêmio         é         considerada         oportunidade         para
celebrar         a         paz         e         os         benfeitores         da         humanidade,         mas
neste         ano         será         lembrado         como         o         conflito         entre         Rússia         e
Ucrânia,         provocando         estragos         na         Europa.

De         acordo         com         a         frase         e         as         regras         de         acentuação:

(A) Existem         três         vocábulos         acentuados         por         serem
proparoxítonos.

(B) Não         há         monossílabo         tônico         acentuado.

(C) Existem         três         vocábulos         acentuados         por         serem
paroxítonos         terminados         em         ditongo         crescente.

(D) Não         existem         três         vocábulos         acentuados         por         serem
paroxítonos         terminados         em         ditongo         crescente.

(E) Existem         dois         vocábulos         oxítonos         acentuados.

Raciocínio Lógico

Questão 06
Um         vendedor         de         churrasquinhos         faz         200         espetinhos         com
3         kg         de         carne         e         fatura         R$         1.600,00.         Quanto         ele
consegue         faturar         se         vender         os         espetinhos         deste         mesmo
tipo         produzidos         com         5         kg         de         carne?

(A) Ele         consegue         faturar         R$         7.940,00.

(B) Ele         consegue         faturar         R$         2.130,00.

(C) Ele         consegue         faturar         R$         1.260,50.

(D) Ele         consegue         faturar         R$         3.245,50.

(E) Ele         consegue         faturar         R$         2.664,00.

Questão 07
Para         organizar         a         fila         de         saída         para         o         banheiro         em         uma
turma         com         30         alunos,         a         professora         Ana         permitiu         que
fosse         um         a         cada         5         min.         Considerando         o         primeiro         como         o
momento         zero,         quanto         tempo         depois         do         início         será         a         vez
do         último?

(A) A         vez         do         último         será         3h05min         depois         do         início.

(B) A         vez         do         último         será         2h25min         depois         do         início.

(C) A         vez         do         último         será         1h50min         depois         do         início.

(D) A         vez         do         último         será         1h14min         depois         do         início.

(E) A         vez         do         último         será         2h35min         depois         do         início.

Questão 08
Guto         comprou         um         carro         que         à         vista         custava         R$
150.000,00,         parcelado         em         72         prestações         mensais,         a
juros         compostos         de         25%         por         biênio.         Quanto         Guto         pagou
pelo         carro?

(A) Guto         pagou         R$         292.968,75         pelo         carro.

(B) Guto         pagou         R$         327.469,00         pelo         carro.

(C) Guto         pagou         R$         419.999,00         pelo         carro.

(D) Guto         pagou         R$         214.250,00         pelo         carro.

(E) Guto         pagou         R$         198.318,50         pelo         carro.

Questão 09
A         imagem         abaixo         representa         o         projeto         de         uma         praça,
onde         a         parte         mais         clara         será         calçada         e         a         mais         escura
será         coberta         com         grama.

Qual         será         a         medida         de         grama         usada         nesta         praça?

(A) Serão         usados         100         m²         de         grama.

(B) Serão         usados         350         m²         de         grama.

(C) Serão         usados         400         m²         de         grama.

(D) Serão         usados         900         m²         de         grama.

(E) Serão         usados         600         m²         de         grama.

Questão 10
Silva         fabrica         biscoitos         caseiros         e         vende         a         R$         30,00         o
quilo.         Se         o         seu         custo         de         produção         é         de         C         =         15x         +         300,
onde         x         é         quantidade         de         quilos         produzidos,         qual         é         a
quantidade         mínima         de         quilos         de         biscoitos         que         ela         precisa
vender         para         não         ter         prejuízo?

(A) Ela         precisa         vender,         no         mínimo,         17         kg         de         biscoitos.

(B) Ela         precisa         vender,         no         mínimo,         23         kg         de         biscoitos.

(C) Ela         precisa         vender,         no         mínimo,         15         kg         de         biscoitos.

(D) Ela         precisa         vender,         no         mínimo,         9         kg         de         biscoitos.

(E) Ela         precisa         vender,         no         mínimo,         20         kg         de         biscoitos.

Conhecimentos Gerais

Questão 11
A         cidade         de         Arabutã/SC         faz         limite         com         os         municípios         de:

(A) Seara,         Xavantina         e         Lindóia         do         Sul.

(B) Xavantina,         Concórdia         e         Ipumirim.

(C) Lindóia         do         Sul,         Xavantina         e         Concórdia.

(D) Ipumirim,         Seara         e         Concórdia.

(E) Concórdia,         Lindóia         do         Sul         e         Seara.

Questão 12
A         cidade         de         Arabutã/SC         possui         um         relevo         bastante
acidentado,         o         que         dificulta         a         produção         agrícola,         por         não
favorecer         o         uso         de         máquinas,         tendo         então         o         município
fortalecido         sua         economia         com:

(A) Suinocultura         e         piscicultura.

(B) Criação         de         aves,         suínos         e         produção         de         leite.
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(C) Criação         de         aves,         porcos         e         peixes.

(D) Criação         de         porcos,         peixes         e         produção         de         leite.

(E) Piscicultura         e         avicultura.

Questão 13
A         economia         brasileira         passou         por         vários         planos
econômicos,         na         tentativa         de         estabilizar         as         finanças         de
um         país         que         vivia         em         séria         crise.         Um         dos         mais
importantes         pacotes         econômicos         da         história         do         Brasil         foi
o         que         deu         origem         à         moeda         vigente         nos         dias         atuais,
denominado         de:

(A) Plano         Cruzado.

(B) Plano         Collor.

(C) Plano         Atual.

(D) Plano         Real.

(E) Cruzado         Real.

Questão 14
Dos         variados         povos         que         colonizaram         seu         território,         Santa
Catarina         guarda         um         diversidade         cultural,         onde         se
destaca         as         dos         povos:

(A) Polonês         e         italiano.

(B) Italiano         e         Polonês.

(C) Italiano         e         Ucraniano.

(D) Ucraniano         e         Alemão.

(E) Alemão         e         italiano.

Questão 15
Santa         Catarina         chegou         a         ser         o         posto         português         mais
avançado         da         américa         do         Sul,         o         que         motivou         os
espanhóis         a         invadirem         a         ilha         em         1777,         sendo         devolvida
aos         portugueses         após         o:

(A) Tratado         de         Catarina.

(B) Tratado         de         Versalhes.

(C) Tratado         da         Ilha.

(D) Tratado         de         Santo         Idelfonso.

(E) Tratado         de         Tordesilhas.

Informática

Questão 16
Em         relação         ao         envio         de         mensagens         no         Microsoft
Outlook,         assinale         a         alternativa         INCORRETA.

(A) O         campo         "Encaminhar"         permite         que         o         usuário         digite
um         novo         conjunto         de         destinatários,         no         qual,         todos         os
anexos         incluídos         na         mensagem         original         são         incluídos
automaticamente         quando         você         encaminha         uma
mensagem.

(B) O         campo         com         a         abreviatura         ''Cc''         deve         ser
preenchido         quando         for         necessário         enviar         uma         cópia
da         mensagem         a         outro         destinatário.

(C) O         campo         com         a         abreviatura         ''Cco''         deve         ser
preenchido         quando         for         necessário         enviar         uma         cópia
da         mensagem         a         algum         destinatário,         sem         que         os
demais         saibam.

(D) O         campo         "Assunto''         deve         ser         preenchido         com         a
descrição         resumida         do         conteúdo         da         mensagem.

(E) O         campo         "Para''         deve         ser         utilizado         para         adicionar         o
conteúdo         do         e-mail.

Questão 17
No         Microsoft         Word         existem         teclas         de         atalho         que         são
muito         úteis         no         processo         de         criação         de         um         documento.
Dentre         as         opções         citadas         abaixo,         assinale         aquela         que
corresponde         ao         atalho         utilizado         para         mover         o         cursor
para         o         início         do         documento.

(A) Home.

(B) CTRL         +         Home.

(C) CTRL         +         End.

(D) CTRL         +         seta         esquerda.

(E) End.

Questão 18
No         que         diz         respeito         as         Noções         de         Internet,         analise         as
afirmativas         abaixo.

I.O         acesso         discado         acontece         através         da         linha         telefônica
convencional,         produzindo         uma         velocidade         de         acesso
muito         boa         e         um         custo         baixo.

II.O         acesso         banda         larga         consiste         em         um         acesso         que
ocorre         através         de         modernos         equipamentos         utilizando         o
cabo         do         telefone         e         não         a         linha         em         si,         isto         proporciona
uma         velocidade         de         acesso         muito         baixa         e         um         custo
elevado.

III.O         acesso         por         rede         privada         ou         corporativa         consiste         em
um         acesso         realizado         através         de         uma         rede         já         existente.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) I,         apenas.

(B) I         e         II,         apenas.
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(C) I,         II         e         III.

(D) III,         apenas.

(E) II,         apenas.

Questão 19
Durante         o         processo         de         criação         de         uma         planilha,         se
acontecer         uma         pane         no         sistema         operacional         do
computador         que         estamos         utilizando,         por         exemplo,
perderemos         toda         a         produção         que         havíamos         promovido
até         aquele         momento.         Por         esse         motivo         é         extremamente
importante         que         salvemos         nosso         documento         de         tempos
em         tempos         para         evitarmos         essa         desagradável         surpresa.
Dentre         as         opções         citadas         abaixo,         assinale         aquela         que
corresponde         ao         atalho         utilizado         para         salvar         uma
planilha         no         Microsoft         Excel.

(A) CTRL+A.

(B) CTRL+P.

(C) CTRL+L.

(D) CTRL+B.

(E) CTRL+F.

Questão 20
O         PowerPoint         é         um         programa         utilizado         para         criação         e
apresentações         de         Slides.         Dentre         as         opções         citadas
abaixo,         assinale         a         alternativa         que         corresponde         a         função
do         ícone         ilustrado         na         figura         abaixo:

Após         análise,         marque         a         opção         CORRETA.

(A) Ajusta         as         propriedades         decorativas         do         texto.

(B) Ajuste         do         espaçamento         entre         linhas.

(C) Ajusta         o         tamanho         da         fonte         do         texto.

(D) Ajuste         do         número         de         colunas         que         o         texto         ocupará.

(E) Ajusta         a         cor         da         fonte         do         texto.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
Define-se         pelo         grau         de         integração         entre         as         disciplinas         e
a         intensidade         de         trocas         entre         os         especialistas,         troca         a
partir         da         qual         todas         as         disciplinas         saem         enriquecidas.
Não         é         somente         o         empréstimo         de         elementos         de         outras
disciplinas,         mas         comparar,         julgar         e         incorporar         esses
elementos         na         produção         de         uma         disciplina         terceira.

(Fonte:https://www.aliviamente.com.br/blog/equipe-multiprofissional-e-

interdisciplinar-quais-as-diferencas.html)

De         acordo         com         o         texto         assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Equipe         interdisciplinar.

(B) Equipe         unilateral.

(C) Equipe         multifuncional.

(D) Equipe         multidisciplinar.

(E) Equipe         multiprofissional.

Questão 22
Para         a         proteção         patrimonial         dos         bens         da         sociedade
conjugal         ou         daqueles         de         propriedade         particular         da
mulher,         o         juiz         poderá         determinar,         liminarmente,         as
seguintes         medidas,         entre         outras.         Em         relação                  ao         Art.         24
da         Lei         nº         11.340/2006         é         INCORRETO         afirmar         que:

(Fonte:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm)

(A) Prestação         de         caução         provisória,         mediante         depósito
judicial,         por         perdas         e         danos         materiais         decorrentes         da
prática         de         violência         doméstica         e         familiar         contra         a
ofendida.

(B) O         Ministério         Público         intervirá,         quando         não         for         parte,
nas         causas         cíveis         e         criminais         decorrentes         da
violência         doméstica         e         familiar         contra         a         mulher.

(C) Suspensão         das         procurações         conferidas         pela
ofendida         ao         agressor.

(D) Restituição         de         bens         indevidamente         subtraídos         pelo
agressor         à         ofendida.

(E) Proibição         temporária         para         a         celebração         de         atos         e
contratos         de         compra,         venda         e         locação         de
propriedade         em         comum,         salvo         expressa         autorização
judicial.

Questão 23
Acerca         do         Art.         53         da         Lei         nº         8.069/1990,         registre         V,         para
alternativas         verdadeiras,         e         F,         para         as         falsas:

(__)Igualdade         de         condições         para         o         acesso         e
permanência         na         escola.

(__)Direito         de         ser         respeitado         por         seus         educadores.

(__)Ensino         fundamental,         obrigatório         e         gratuito,         inclusive
para         os         que         a         ele         não         tiveram         acesso         na         idade         própria.

(__)Direito         de         contestar         critérios         avaliativos,         podendo
recorrer         às         instâncias         escolares         superiores.
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(Fonte:https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/camara/estatuto_crianca_

adolescente_9ed.pdf)

A         sequência         CORRETA         é:

(A) V,         F,         V,         F.

(B) V,         V,         V,         F.

(C) F,         F,         F,         V.

(D) F,         F,         V,         V.

(E) V,         V,         F,         V.

Questão 24
No         estabelecimento         da         equipe         interdisciplinar,         pode         ser
encontradas         algumas         dificuldades,         EXCETO:

(Fonte:https://www.aliviamente.com.br/blog/equipe-multiprofissional-e-interdisciplinar

-quais-as-diferencas.html)

(A) Os         espaços         de         poder:         relações         verticais         nas         quais
uma         área         profissional         se         sobrepõe         a         outra.

(B) A         falta         de         comunicação         entre         as         equipes         e
instituições:         a         centralização         das         demandas         de
trabalho         em         uma         única         área         do         saber,         ao         modo         da
medicina.

(C) O         excesso         de         comunicação         entre         as         equipes         e
instituições:         a         descentralização                  das         demandas         de
trabalho         em         uma         única         área         do         saber.

(D) A         tradução         positivista         e         biocêntrica:         cujo         foco         é         uma
saúde         baseada         no         funcionamento         do         organismo         e         na
redução         do         indivíduo         em         partes.

(E) Dificuldades         próprias         da         interdisciplinaridade:         como
colocar         em         prática         os         conceitos,         métodos         e         práticas
interdisciplinares         e         novas         entre         as         disciplinas         para
atingir         um         resultado         efetivo.

Questão 25
É         dever         da         família,         da         comunidade,         da         sociedade         em
geral         e         do         poder         público         assegurar,         com         absoluta
prioridade,         a         efetivação         dos         direitos         referentes         à         vida,         à
saúde,         à         alimentação,         à         educação,         ao         esporte,         ao         lazer,
à         profissionalização,         à         cultura,         à         dignidade,         ao         respeito,
à         liberdade         e         à         convivência         familiar         e         comunitária.
Marque         a         alternativa         que         está         de         acordo         com         Art.         4º         da
Lei         nº         8.069/1990:

(Fonte:         http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm)

(A) Proceder         a         exames         visando         ao         diagnóstico         e
terapêutica         de         anormalidades         no         metabolismo         do
recém-nascido,         bem         como         prestar         orientação         aos
pais.

(B) Identificar         o         recém-nascido         mediante         o         registro         de
sua         impressão         plantar         e         digital         e         da         impressão         digital
da         mãe,         sem         prejuízo         de         outras         formas         normatizadas
pela         autoridade         administrativa         competente.

(C) Fornecer         declaração         de         nascimento         onde         constem
necessariamente         as         intercorrências         do         parto         e         do
desenvolvimento         do         neonato.

(D) Destinação         privilegiada         de         recursos         públicos         nas
áreas         relacionadas         com         a         proteção         à         infância         e         à
juventude.

(E) Manter         registro         das         atividades         desenvolvidas,
através         de         prontuários         individuais,         pelo         prazo         de
dezoito         anos.

Questão 26
Embora         grande         parte         do         debate         sobre         as         políticas
assistenciais         nos         anos         2000         tenha         se         dado         em         torno         dos
programas         de         _________         condicionada         de         renda         para
famílias         pobres,         principalmente         após         a         criação         do
Programa         ________         em         2003         e         sua         rápida         expansão         de
cobertura,         que         alcançou         de         mais         de         11         milhões         de
famílias         em         2006,         esse         processo         ocorreu         junto         a
mudanças         abrangentes         na         área         da         proteção         social         nas
duas         décadas         que         se         seguiram         à         promulgação         da
Constituição         de         1988.

(Fonte:         https://www.scielo.br/j/csc/a/kv7MJrxjLCWw7xkK5Z4nh5M/?lang=pt)

Marque         a         alternativa         que         completa         o         espaço         em         branco
corretamente:

(A) transferência,         BPC/LOAS

(B) transferência,         bolsa         família

(C) recuperação,         bolsa         família

(D) bolsa         família,         auxilio         doença

(E) bolsa         família,         transferência

Questão 27
__________________,         ao         processo,         ao         julgamento         e         à
execução         das         causas         e         criminais         decorrentes         da         prática
de         violência         doméstica         e         familiar         contra         a         mulher
aplicar-se-ão         as         normas         dos         Códigos         de         Processo         Penal
e         Processo         Civil         e         da         legislação         específica         relativa         à
criança,         ao         adolescente         e         ao         idoso         que         não         conflitarem
com         o         estabelecido         nesta         Lei.

(Fonte:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm)

Marque         a         alternativa         que         completa         o         espaço         em         branco
corretamente:

(A) Art.         13         da         Lei         nº         11.340/2006

(B) Art.         13         da         Lei         nº         11.340/2004

(C) Art.         14         da         Lei         nº         11.340/2008

(D) Art.         12         da         Lei         nº         11.340/2002

(E) Art.         13         da         Lei         nº         11.340/2007

Questão 28
Em         consonância         com         o         disposto         na         LOAS,         capítulo         II,
seção         I,         artigo         4º,         a         Política         Nacional         de         Assistência
Social         rege-se         pelos         seguintes         princípios         democráticos,
EXCETO:

(Fonte:https://www.justica.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/migrados/
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File/Capacitacao/material_apoio/mariaizabel_suas.pdf)

(A) Respeito         à         dignidade         do         cidadão,         à         sua         autonomia         e
ao         seu         direito         a         benefícios         e         serviços         de         qualidade,
bem         como         à         convivência         familiar         e         comunitária,
vedando-se         qualquer         comprovação         vexatória         de
necessidade.

(B) Supremacia         do         atendimento         às         necessidades         sociais
sobre         as         exigências         de         rentabilidade         econômica.

(C) Universalização         dos         direitos         sociais,         a         fim         de         tornar         o
destinatário         da         ação         assistencial         alcançável         pelas
demais         políticas         públicas.

(D) Participação         da         população,         por         meio         de
organizações         representativas,         na         formulação         das
políticas         e         no         controle         das         ações         em         todos         os         níveis.

(E) Igualdade         de         direitos         no         acesso         ao         atendimento,         sem
discriminação         de         qualquer         natureza,         garantindo-se
equivalência         às         populações         urbanas         e         rurais.

Questão 29
Em         relação         a         Política         Nacional         de         Assistência         Social
(PNAS)         e         os         serviços         de         média         complexidade         é
INCORRETO         afirmar         que:

(Fonte:https://www.justica.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/migrados/

File/Capacitacao/material_apoio/mariaizabel_suas.pdf)

(A) Serviço         Especializado         em         Abordagem         Social.

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

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

(D) Serviço         de         Proteção         Social         Especial         para         Pessoas
com         Deficiência,         Idosas         e         suas         Famílias.

(E) Serviço         de         Proteção         e         Atendimento         Especializado         a
Famílias         e         Indivíduos         (PAEFI).

Questão 30
_______         do         Código         de         Ética         Profissional         do         Assistente
Social,         cabe         às         Unidades         de         Ensino         credenciar         e
comunicar         aos         Conselhos         Regionais         de         sua         jurisdição         os
campos         de         estágio         de         seus         alunos         e         designar         os
Assistentes         Sociais         responsáveis         por         sua         supervisão.

(Fonte:         http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8662.htm)

Marque         a         alternativa         que         completa         o         espaço         em         branco
corretamente:

(A) Art.         18

(B) Art.         20

(C) Art.         14

(D) Art.         22

(E) Art.         17

Questão 31
A         cerca         do         direito         ao         respeito         consiste         na         inviolabilidade
da         integridade         física,         psíquica         e         moral         da         criança         e         do
adolescente,         abrangendo         a         preservação         da         imagem,         da
identidade,         da         autonomia,         dos         valores,         ideias         e         crenças,
dos         espaços         e         objetos         pessoais.         Marque         a         alternativa
CORRETA:

(Fonte:         http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm)

(A) Art.         17         da         Lei         nº         8.069/1990.

(B) Art.         17         da         Lei         nº         8.069/1992.

(C) Art.         20         da         Lei         nº         8.069/1990.

(D) Art.         17         da         Lei         nº         8.069/1988.

(E) Art.         17         da         Lei         nº         9.069/1990.

Questão 32
________________,         é         dever         de         todos         velar         pela
dignidade         da         criança         e         do         adolescente,         pondo-os         a         salvo
de         qualquer         tratamento         desumano,         violento,
aterrorizante,         vexatório         ou         constrangedor.

(Fonte:         http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm)

Marque         a         alternativa         que         completa         o         espaço         em         branco
corretamente:

(A) Art.         18         da         Lei         nº         8.069/1988

(B) Art.         18         da         Lei         nº         7.069/1990

(C) Art.         22         da         Lei         nº         8.069/1990

(D) Art.         18         da         Lei         nº         8.069/1990

(E) Art.         7         da         Lei         nº         8.069/1990

Questão 33
Acerca         do         Art.         8         da         Lei         nº         11.340/2006,         registre         V,         para
alternativas         verdadeiras,         e         F,         para         as         falsas:

(__)A         integração         operacional         do         Poder         Judiciário,         do
Ministério         Público         e         da         Defensoria         Pública         com         as         áreas
de         segurança         pública,         assistência         social,         saúde,
educação,         trabalho         e         habitação.

(__)Acesso         prioritário         à         remoção         quando         servidora
pública,         integrante         da         administração         direta         ou         indireta.

(__)Manutenção         do         vínculo         trabalhista,         quando
necessário         o         afastamento         do         local         de         trabalho,         por         até
seis         meses.

(__)A         promoção         de         estudos         e         pesquisas,         estatísticas         e
outras         informações         relevantes,         com         a         perspectiva         de
gênero         e         de         raça         ou         etnia,         concernentes         às         causas,         às
consequências         e         à         frequência         da         violência         doméstica         e
familiar         contra         a         mulher,         para         a         sistematização         de         dados,
a         serem         unificados         nacionalmente,         e         a         avaliação
periódica         dos         resultados         das         medidas         adotadas.

(Fonte:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm)
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A         sequência         CORRETA         é:

(A) V,         F,         V,         F.

(B) F,         V,         V,         F.

(C) V,         F,         F,         V.

(D) F,         F,         F,         V.

(E) V,         V,         V,         F.

Questão 34
Com         a         promulgação         da         Constituição         de         1988,                  no         plano
da         política,         pelos         processos         de         __________         e
__________,         nas         formas         de         governança         pela
flexibilização         organizacional         e         a         formação         de         novas
arenas         e         atores         na         formulação         e         implementação         das
políticas         e         na         área         da         assistência         social,         pela         construção
de         um         sistema         de         proteção         de         caráter         público         e
__________.

(Fonte:         https://www.scielo.br/j/csc/a/kv7MJrxjLCWw7xkK5Z4nh5M/?lang=pt)

Marque         a         alternativa         que         completa         o         espaço         em         branco
corretamente:

(A) políticas,         participação,         unilateral

(B) descentralização,         participação,         participativo

(C) descentralização,                  participação,         universal

(D) descentralização,         unificação,         participativa

(E) universalização,         participação,         universal

Questão 35
Acerca         da         1ª         Conferência         Nacional         de         Assistência         Social
em         1995,         marque         a         alternativa         INCORRETA.

(Fonte:         https://www.scielo.br/j/csc/a/kv7MJrxjLCWw7xkK5Z4nh5M/?lang=pt)

(A) Com         a         participação         de         vários         setores         e         organizações
da         sociedade,         amplia         a         discussão         de         uma         política         de
assistência         social         pautada         em         direitos.

(B) A         introdução         dos         programas         de         enfrentamento         à
pobreza         também         caracterizariam         esse         período;         no
entanto,         não         de         forma         integrada         aos         programas
tradicionais         da         assistência         social.

(C) A         introdução         dos         projetos         de         enfrentamento         à
pobreza         também         caracterizariam         esse         período         de
forma         integrada         aos         programas         tradicionais         da
seguridade         social.

(D) O         Estado         continuava         como         financiador         da         filantropia,
retardando         a         assimilação         da         assistência         social         como
política         pública         inserida         no         âmbito         da         seguridade
social.

(E) A         institucionalização         avançava         no         plano         da
descentralização         política,         mas         não         na         oferta         de
serviços         e         benefícios         como         parte         de         um         sistema,         o
que         só         se         colocaria         na         década         seguinte.

Questão 36
Acerca         da         Proteção         e         assistência         social         julgue         as

alternativa         abaixo:

I.Pode-se         localizar         nos         anos         oitenta         uma         mudança         no
significado         de         "proteção         social"         quando         os         países
centrais,         diante         dos         efeitos         da         crise         fiscal,         começam         a
reformar         as         políticas         clássicas         de         seguridade         social.

II.Como         parte         da         agenda         de         restrição         do         gasto         e         das
políticas         municipais,         um         conjunto         de         ações         financeiras
para         enfrentar         o         aumento         da         pobreza         e         vulnerabilidade
começa         a         ser         adotado         por         vários         países         e         difundido
pelas         organizações         multilaterais.

III.A         concepção         de         proteção         social         assume         certa
polissemia,         passando         a         ser         utilizada         tanto         para         serviços
e         benefícios         assegurados         como         direitos,         quanto         para
uma         gama         de         programas         e         ações         dirigidos         ao
enfrentamento         de         diferentes         níveis         de         privação,         risco         e
vulnerabilidade,         prestados         por         tipos         diversos         de
instituições,         públicas         ou         privadas.

IV.Pode-se         localizar         nos         anos         dois         mil         uma         mudança         no
significado         de         "proteção         social"         quando         os         países
centrais,         diante         dos         efeitos         da         crise         fiscal,         começam         a
reformar         as         políticas         clássicas         de         assistência                  social.

(Fonte:         https://www.scielo.br/j/csc/a/kv7MJrxjLCWw7xkK5Z4nh5M/?lang=pt)

Qual(is)         alternativa(s)         está(ão)         CORRETA(S):

(A) Apenas,         I         e         III.

(B) Apenas,         I         ,         II         e         IV.

(C) Apenas,         I.

(D) Apenas,         II         e         III.

(E) Apenas,         II         e         IV.

Questão 37
A         cerca         do                  trabalho         do         Assistente         Social         na         equipe
multidisciplinar,         marque         a         alternativa         INCORRETA:

(Fonte:https://www.aliviamente.com.br/blog/equipe-multiprofissional-e-

interdisciplinar-quais-as-diferencas.html)

(A) Demandas         que         possuem         múltiplas         dimensões         não
podem         ser         alvo         de         ações         de         saúde         isoladas         de         um
único         agente,         necessitando-se         da         composição         de
profissionais         de         diferentes         áreas         focados         em         uma
mesma         demanda,         atingindo         os         diversos         impactos         de
cada         demanda.

(B) A         equipe         multidisciplinar         possui         foco         no         trabalho
cooperativo,         que         pressupõe         solidariedade         e
confiança.

(C) Cabe         a         cada         profissional         reavaliar         sua         visão         do
processo         em         trabalho         para         pensar         no         trabalho         em
equipe         de         modo         integrado,         buscando         possibilidades
de         desenvolver         a         sua         prática         de         modo         mais
completo.
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(D) Demandas         que         possuem         única         dimensão         não         pode
ser         alvo         de         ações         de         saúde         isoladas         de         um         único
agente,         necessitando-se         da         composição         de
profissionais         de         diferentes         áreas         focados         em         uma
mesma         demanda,         atingindo         o         impacto         destinado.

(E) Esse         cuidado         multiprofissional         é         calcado         na
contribuição         de         diversas         áreas         profissionais         que
sejam         capazes         de         conhecer         e         analisar         as         demandas
a         serem         assistidas.

Questão 38
Acerca         do         Público         usuário         da         Política         de         Assistência
Social,         julgue         as         alternativas         abaixo:

I.Famílias         e         indivíduos         com         perda         ou         fragilidade         de
vínculos         de         afetividade,         pertencimento         e         sociabilidade.

II.Vantagem         pessoal         resultante         de         deficiências.

III.Identidades         estigmatizadas         em         termos         étnicos,
culturais         e         sexuais.

IV.Uso         de         substâncias         psicoativas.

(Fonte:https://www.justica.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/migrados/

File/Capacitacao/material_apoio/mariaizabel_suas.pdf)

Qual(is)         alternativa(s)         está(ão)         INCORRETA(S):

(A) Apenas,         II.

(B) Apenas,         II         e         III.

(C) Apenas,         III         e         IV.

(D) Apenas,         I         e         IV.

(E) Apenas,         II         e         IV.

Questão 39
Em         relação         a         Política         Nacional         de         Assistência         Social
(PNAS)         e         os         serviços         de         alta                  complexidade         é
CORRETO         afirmar         que:

(Fonte:https://www.justica.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/migrados/

File/Capacitacao/material_apoio/mariaizabel_suas.pdf)

(A) Vem         sendo         definido,         construído,         organizado         em
processo         contínuo         de         categorização,         conceituação         e
especificação.

(B) Sistema         unificado,         hierarquizado,         porém
particularizado         de         assistência         social.

(C) Oferta         atendimento         às         famílias         e         indivíduos         que         se
encontram         em         situação         de         abandono,         ameaça         ou
violação         de         direitos,         necessitando         de         acolhimento
provisório,         fora         de         seu         núcleo         familiar         de         origem.

(D) Organizado         em         níveis         de         complexidade         de
atendimento         por         meio         de         programas,         projetos,
serviços         e         benefícios.

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

Questão 40
De         acordo         com         Art.         4º         do         Código         de         Ética         Profissional         do
Assistente         social,         é                  CORRETO         afirmar         que:

(Fonte:         http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8662.htm)

(A) Planejar,         organizar         e         administrar         programas         e
projetos         em         Unidade         de         Serviço         Social.

(B) Realizar         vistorias,         perícias         técnicas,         laudos         periciais,
informações         e         pareceres         sobre         a         matéria         de         Serviço
Social.

(C) Assessoria         e         consultoria         e         órgãos         da         Administração
Pública         direta         e         indireta,         empresas         privadas         e         outras
entidades,         em         matéria         de         Serviço         Social.

(D) Coordenar,         elaborar,         executar,         supervisionar         e
avaliar         estudos,         pesquisas,         planos,         programas         e
projetos         na         área         de         Serviço         Social.

(E) Elaborar,         implementar,         executar         e         avaliar         políticas
sociais         junto         a         órgãos         da         administração         pública,
direta         ou         indireta,         empresas,         entidades         e
organizações         populares.
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