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Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Palma Sola 

Caderno de Provas 
Edital de Processo Seletivo nº 001/2016 

 
 

 
                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 
                                                                                                                                         Português  
                                                                                                                                         Matemática 

 
 

Prova para provimento do cargo de 
“ASSISTENTE SOCIAL” 

 
 

TIPO DE PROVA: 01  

 
 
INSTRUÇÕES: 
 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
VOCÊ DEVE: 
 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o 
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder, 
conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher 
essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): → 
 
ATENÇÃO: 
 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de 
sua prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 
CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do 
local de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01.  Assinale a alternativa incorreta. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão 

efetivadas por meio de: 

A) Cadastramento da população idosa em base territorial. 

B) Atendimento geriátrico em ambulatórios. 

C) Recíproca autentica. 

D) Unidades geriátricas de referência. 

 

 

02. Não é um objetivo do Sistema Único de Saúde SUS: 

A) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

B) A erradicação das diferenças sociais salutares e o equilíbrio equânime das diferenças 

etárias. 

C) A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a 

observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei. 

D) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

 

 

03. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo 

tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Não estando o idoso em condições de 

proceder à opção, esta será feita: 

A) Pelo curador, quando o idoso não for interditado. 

B) Pelos familiares, quando o idoso tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo 

hábil. 

C) Pelo médico, quando não ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para 

consulta a curador ou familiar. 

D) Pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que 

deverá comunicar o fato ao Ministério Público. 

 

04. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos, na condição de coordenadora do Programa 

Nacional de Acessibilidade, desenvolverá, dentre outras, as seguintes ações, exceto: 
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A) Apoio e realização de campanhas informativas e educativas sobre acessibilidade. 

B) Retenção de demandas provenientes de defasagens atávicas. 

C) Promoção de concursos nacionais sobre a temática da acessibilidade. 

D) Estudos e proposição da criação e normatização do Selo Nacional de Acessibilidade. 

 

 

05. Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar 

___________________________, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o 

estágio de convivência tenha sido _________________________ na constância do período de convivência e 

que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor 

da guarda, que justifiquem a __________________________ da concessão. 

 

Preenchem adequadamente as lacunas acima s respectivas palavras: 

A) Conjuntamente – Iniciado – Excepcionalidade. 

B) Conjuntamente – Concluído – Temeridade. 

C) Isoladamente – Terminalizado – Fugalidade. 

D) Isoladamente – Principiado – Eugenia. 

 

 

06. Assinale a alternativa incorreta.  Configura violência doméstica e familiar contra a mulher 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 

ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

A) No sentido psíquico e metafísico. 

B) No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente 

de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 

C) No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são 

ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade 

expressa. 

D) Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 

ofendida, independentemente de coabitação. 

 

 

07. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher deverá se 

fazer por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes: 
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A) A integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública 

sem as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. 

B) A promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a 

perspectiva de gênero e de raça ou etnia, não 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. 

C) O respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da 

família, de forma a manter os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência 

doméstica e familiar. 

D) A implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas 

Delegacias de Atendimento à Mulher. 

 

08. Leia com atenção: 

I - Consistente com o paradigma de desenvolvimento social, os assistentes sociais utilizam uma 

gama de competências técnicas, estratégias, princípios e atividades em vários níveis do sistema, 

direcionados para a manutenção do sistema e / ou para a alteração do sistema; 

II - A prática do Serviço Social abrange uma diversidade de atividades, incluindo várias formas 

de abordagem e aconselhamento, intervenção com pequenos grupos e trabalho comunitário; 

elaboração de políticas, análise, defesa e intervenções políticas. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas I está correto. 

B) Apenas II está correto. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Ambos estão incorretos.  

 

09. A prática do Serviço Social pode ter ênfase na perspectiva emancipatória. Esta proposta de 

Serviço Social apoia estratégias que visam aumentar a esperança das pessoas, a sua auto-estima e 

potencial criativo para enfrentar e desafiar as dinâmicas de poder opressivas e fontes estruturais 

de injustiças, incorporando, assim, em um todo coerente, a micro-macro ou pessoal -política 

dimensão de intervenção. O enfoque holístico de Serviço Social é universal, mas as prioridades da 

sua prática variam de um país para o outro e no tempo, dependendo das condições históricas, 

culturais, políticas e socioeconómicas. É da responsabilidade dos assistentes sociais de todo o 

Mundo defender, aprofundar e promover os valores e princípios expressos nesta definição. Uma 
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definição de Serviço Social só possui significado quando os assistentes sociais se comprometem, 

ativamente, com a sua visão e com a sua missão. 

Sobre o trecho acima: 

A) Está completamente incorreto. 

B) Está completamente correto. 

C) Apenas a primeira frase está correta. 

D) Apenas a última frase está correta. 

 

10. Assinale a alternativa incorreta. A Assistência Social como política de proteção social configura-

se como uma nova situação para o Brasil. Ela significa garantir a todos, que dela necessitam, e sem 

contribuição prévia a provisão dessa proteção. Esta perspectiva significaria aportar quem, quantos, 

quais e onde estão os brasileiros demandatários de serviços e atenções de assistência social. Numa 

nova situação, não dispõe de imediato e pronto a análise de sua incidência. A opção que se 

construiu para exame da política de assistência social na realidade brasileira parte então da defesa 

de um certo modo de olhar e quantificar a realidade, a partir de:  

A) Uma visão social inovadora, dando continuidade ao inaugurado pela Constituição Federal de 

1988 e pela Lei Orgânica da Assistência Social de 1993, pautada na dimensão ética de incluir 

“os invisíveis”, os transformados em casos individuais, enquanto de fato são parte de uma 

situação social coletiva; as diferenças e os diferentes, as disparidades e as desigualdades. 

B) Uma visão social de proteção, o que supõe conhecer os riscos, as vulnerabilidades sociais a 

que estão sujeitos, bem como os recursos com que conta para enfrentar tais situações com 

menor dano pessoal e social possível. Isto supõe conhecer os riscos e as possibilidades de 

enfrentá-los. 

C) Uma visão social capaz de captar as diferenças sociais, entendendo que as circunstâncias e 

os requisitos sociais circundantes do indivíduo e dele em sua família são determinantes para 

sua proteção e autonomia. Isto exige evitar completamente o confronto entre a leitura macro 

e a leitura micro social. 

D) Uma visão social capaz de entender que a população tem necessidades, mas também 

possibilidades ou capacidades que devem e podem ser desenvolvidas. Assim, uma análise de 

situação não pode ser só das ausências, mas também das presenças até mesmo como desejos 

em superar a situação atual.  

 

11. Assinale a alternativa incorreta. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS): 
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A) A execução de ações de vigilância sanitária. 

B) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. 

C) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. 

D) Colaboração na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho. 

 

12. Assinale a alternativa incorreta quanto à descrição do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos: 

A) Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir 

aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de 

complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco 

social. 

B) Forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os 

usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, 

na família e no território. 

C) Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de 

pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a 

convivência comunitária. 

D) Possui caráter ostensivo e reativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no 

desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas 

vinculativas para a manutenção da vulnerabilidade social.  

 

 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

(Texto) 
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13. Em relação às ideias do Texto, julgue as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. Embora muitos islâmicos não pratiquem atos violentos e se submetam à cultura ocidental, seu 

verdadeiro desejo é que o islamismo prevaleça sobre as demais religiões.  

II. As pessoas não entendem o verdadeiro significado da cultura islã, por isso, oprimem os atentados 

terroristas sem embasamento teórico em relação à origem do problema. 

III. O terrorismo muçulmano não é atual e, assim como os indivíduos, pode trazer boas contribuições 

em diversas áreas, como na ciência. 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas III está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 
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14. Analise abaixo, o trecho do Texto e assinale a conclusão correta a seu respeito: 

“No entanto, é bastante difícil para um muçulmano, ao ver guerreiros, ainda que terroristas, lutando 

para islamizar o mundo, condená-los de maneira mais veemente” (linhas 24 a 27) 

A) Apesar de ser difícil para os muçulmanos condenarem guerreiros terroristas, é necessário 

que o faça logo. 

B) Entretanto, bastantes guerreiros não são condenados pois não é fácil defender o islamismo 

veementemente no mundo. 

C) Ver guerreiros terroristas lutando não é fácil para o islamismo, por isso, não é possível 

condená-los. 

D) Embora terrorista, não é fácil um guerreiro lutando pelo islamismo ser condenado 

fortemente por um muçulmano. 

 

15. Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a alternativa incorreta: 

A) A partícula “onde” (linha 22) é classificado como um pronome relativo e exerce a função 

sintática de adjunto adverbial. 

B) Na expressão “já se via” (linha 14) há um erro de concordância verbal, devendo o verbo ser 

substituído por “viam” para sua correção. 

C) A forma verbal “há” (linha 8) poderia ser corretamente substituída por “faz”, permanecendo 

impessoal. 

D) A locução verbal “tenha contribuído” (linha 2) poderia ser corretamente substituída por 

“contribuíra”, sem alteração de sentido. 

 

16. Em relação à pontuação do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) A vírgula imediatamente após “que” (linha 13) poderia ser corretamente suprimida, sem 

alteração de correção ou de sentido da frase. 

B) As vírgulas que isolam a expressão “ainda que terroristas” (linha 25) poderiam ser 

substituídas simultaneamente por travessões, sem alteração da correção da frase. 

C) A vírgula imediatamente após “Atualmente” (linha 9) não pode ser suprimida, pois isola 

termo deslocado na oração. 

D) As vírgulas que isolam a expressão “para o muçulmano” (linha 17) não podem ser 

suprimidas sem alteração de significado ou de correção da frase. 
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17. Assinale a alternativa em que a partícula “que” exerce a mesma função sintática que a primeira 

partícula “que” (linha 6) do Texto: 

A) “Que” (linha 2). 

B) “Que” (linha 7). 

C) “Que” (linha 10). 

D) Primeiro “que” (linha 16). 

 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

18. Um terreno de R$ 65.000,00 é financiado em 8 anos, a juros compostos de 0,7% a.m. Qual o 

valor total que o cliente pagará no terreno? 

A) R$ 95.786,32 

B) R$ 103.786,98 

C) R$ 126.982,11 

D) R$ 135.879,45 

 

 

19. Qual a soma dos 12 primeiros termos da sequência (4, 12, 36, ...) 

A) 236.196 

B) 354.292 

C) 708.588 

D) 1.062.880 

 

 

20. Pretende-se encher uma bexiga até que ela atinja 20 cm de diâmetro. Considere que essa bexiga 

é esférica. Quantos litros de água serão necessários? 

A) 4,2 litros. 

B) 3,8 litros. 

C) 3,1 litros. 

D) 2,5 litros. 

 

 


