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 Estado de Santa Catarina 

Município de São João do Oeste 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 002/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

 

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 RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas 

de 1 a 35. 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 03h, 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. Leia as afirmativas abaixo acerca do Estatuto do Idoso e classifique-as em (V) verdadeiro e (F) 

falso. Em seguida, marque a opção correta: 

(__) É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade 

igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos; 

(__) O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por Lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 

moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade; 

(__) É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 

esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar 

e comunitária. A garantia de prioridade compreende: atendimento preferencial imediato e coletivo 

junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população; 

(__) O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta 

Lei e da legislação vigente. 

A) V, V, F, V. 

B) F, V, F, V. 

C) F, V, F, F. 

D) V, F, V, F. 

 

02. Ainda segundo o Estatuto do Idoso, acerca do direito fundamental à alimentação não é correto 

afirmar: 

A) Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da Lei civil. 

B) A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. 

C) As transações relativas a alimentos só poderão ser celebradas perante o Juiz de Direito, que 

as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo judicial nos termos da Lei.  

D) Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, 

impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social. 

 

03. De acordo com o Estatuto do Idoso, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada 

contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à 

autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos 

seguintes órgãos, exceto: 
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A) Conselho Municipal de Assistência Social. 

B) Autoridade policial. 

C) Ministério Público. 

D) Conselho Estadual do Idoso. 

 

04. Não é correto afirmar sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo a Lei Maria 

da Penha: 

A) 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. 

B) Violência cometida no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 

convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 

agregadas. 

C) Violência cometida no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais ou por 

casamento. 

D) A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos 

direitos humanos. 

 

05. Em conformidade com o art. 8º Lei Maria da Penha, a política pública que visa coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher far-se-á 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 diretriz: 

A) A integração da gestão do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com 

as políticas de saúde e educação.  

B) A promoção de estudos e pesquisas sobre a violência contra a mulher para a estruturação da 

segurança pública e as medidas a serem adotadas junto aos agressores.  

C) O respeito à moral e bons costumes, valor ético central da família. 

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

Delegacias de Atendimento à Mulher.  

 

06. Julgue as afirmativas abaixo acerca do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), de acordo com 

o que estabelece a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), e marque a alternativa correta: 

I. O SUAS, cujo modelo de gestão é centralizado com comando único e participativo, constitui-se na 

regulação e organização em todo o território nacional da rede de serviços socioassistenciais; 
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II. O SUAS materializa o conteúdo da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), cumprindo no tempo 

histórico dessa política as exigências para a realização dos objetivos e resultados esperados que devem 

consagrar direitos de cidadania e inclusão social; 

III. O SUAS define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à execução da política de 

assistência social possibilitando a normatização dos padrões nos serviços, qualidade no atendimento, 

indicadores de avaliação e resultado, nomenclatura dos serviços e da rede socioassistencial. 

A) As alternativas I e II estão corretas. 

B) As alternativas I e III estão corretas. 

C) As alternativas II e III estão corretas. 

D) As alternativas I, II e III estão corretas. 

 

07. Segundo a PNAS, os serviços de proteção básica e especial devem garantir as seguintes 

seguranças: 

A) Sobrevivência, Convívio e Acolhida. 

B) Básica e Especial. 

C) Média Complexidade e Alta Complexidade. 

D) Defesa de Direitos e Matricialidade Sociofamiliar. 

 

08. Constitui um serviço da Proteção Social Especial de Média Complexidade: 

A) Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. 

B) Serviço de Acolhimento Institucional 

C) Serviço Especializado em Abordagem Social. 

D) Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências. 

 

09. São serviços ofertados no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS): 

A) Serviço de Proteção e Atendimento Integral ao Indivíduo, Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos e Residência Coletiva. 

B) Casa Lar, Casa de Passagem e Residência Inclusiva. 

C) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos, Serviço de 

Abordagem de Rua e Busca Ativa. 

D) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculo e Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas 

idosas e com deficiência. 
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10. De acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), nos termos do financiamento da 

Assistência Social, é condição para o repasse dos recursos de responsabilidade da União para 

Estados, Municípios e Distrito Federal, a efetiva instituição e funcionamento de: 

A) Conselho de Assistência Social, Centro de Referência de Assistência Social e Proteção Social 

Plena. 

B) Conselho de Assistência Social, Fundo de Assistência Social e Plano de Assistência Social. 

C) Planejamento das ações, Diagnóstico Socioterritoral e Cartografia das vulnerabilidades e 

demandas do território.  

D) Fundo de Assistência Social, Proteção Social Básica e Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social.  

 

11. Constitui objetivo da Assistência Social, conforme a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS): 

A) Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

e comando único das ações em cada esfera de governo. 

B) Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

C) A vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das 

famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos.  

D) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada 

esfera de governo. 

 

12. De acordo com a Lei que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências é 

correto afirmar: 

A) Dizem respeito também à saúde as ações que se destinam a garantir às pessoas e à 

coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. 

B) A saúde é um direito excepcional do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

C) O direito do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

D) A saúde tem como fatores acessórios e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, 

o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e 
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o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 

organização social e econômica do País. 

 

13. É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme o art. 5° da Lei nº 8.080/90:  

A) Implantação da vigilância sanitária. 

B) Universalização do acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

C) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema. 

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. 

 

14. É um direito do assistente social, segundo o que estabelece o código de ética profissional: 

A) Utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da Profissão. 

B) Participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na formulação e 

implementação de programas sociais. 

C) Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no 

atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. 

D) Pleitear para si ou para outrem emprego, cargo ou função que estejam sendo exercidos por 

colega. 

 

15. Consistem em deveres do assistente social, nas suas relações com outros/as profissionais, de 

acordo com o art. 10 do código de ética profissional, exceto: 

A) Intervir na prestação de serviços que estejam sendo efetuados por outro/a profissional, salvo 

a pedido desse/a profissional; em caso de urgência, seguido da imediata comunicação ao/à 

profissional; ou quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da 

metodologia adotada. 

B) Ser solidário/a com outros/as profissionais, sem, todavia, eximir-se de denunciar atos que 

contrariem os postulados éticos contidos neste Código. 

C) Repassar ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho. 

D) Incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar.  

 

16. Considerando a atuação do Assistente Social em Equipe Multidisciplinar, marque a opção 

incorreta: 
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A) A elaboração, emissão e/ou subscrição de opinião técnica sobre matéria de serviço social por 

meio de pareceres, laudos, perícias e manifestações é um dever do assistente social, 

devidamente inscrito no Conselho Regional de Serviço Social de sua área de atuação.  

B) O assistente social, ao emitir laudos, pareceres, perícias e qualquer manifestação técnica 

sobre matéria de Serviço Social, deve atuar com ampla autonomia respeitadas as normas 

legais, técnicas e éticas de sua profissão, não sendo obrigado a prestar serviços 

incompatíveis com suas competências e atribuições previstas pela Lei de Regulamentação 

da Profissão, Lei nº 8.662/93. 

C) O assistente social deve, sempre que possível, integrar equipes multiprofissionais, bem como 

incentivar e estimular o trabalho interdisciplinar. 

D) Ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente social deverá respeitar as normas e 

limites legais, técnicos e normativos das outras profissões, em conformidade com o que 

estabelece o Código de Ética do Assistente Social. 

 

17. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral tratada no Estatuto da Criança e do Adolescente, assegurando-lhes, 

por meio do referido Estatuto ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade. 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. A garantia de prioridade compreende: 

A) Garantia de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 

B) Possibilidade na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 

C) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

D) Destinação privilegiada de recursos privados nas áreas relacionadas com a proteção à 

infância e à juventude. 

 

18. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as 

seguintes medidas, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), exceto: 

A) Advertência. 

B) Opção de reparar o dano. 

C) Prestação de serviços à comunidade. 

D) Internação em estabelecimento educacional. 
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19. A NOB/RH/SUAS define as categorias profissionais de nível superior que compõem 

obrigatoriamente as equipes de referência da Proteção Social Básica. Quais são elas?  

A) Assistente Social e Terapeuta Ocupacional.  

B) Psicólogo e Pedagogo.  

C) Assistente Social e Psicólogo.  

D) Pedagogo e Terapeuta Ocupacional.  

 

20. Não se constitui em estratégias para o enfrentamento das expressões da questão social pelo 

assistente social no âmbito do seu exercício profissional, numa arena de disputas entre projetos 

societários.  

A) Privatização do atendimento das necessidades sociais e a ampliação do assistencialismo.  

B) Estruturação e implementação das políticas sociais públicas.  

C) Atuação que fortaleça o avanço da democracia e assegure a universalização dos direitos.  

D) A retomada do trabalho de base, de educação, mobilização e organização popular.  

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Leia o texto abaixo para responder as próximas oito (08) questões): 
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21. “Mas acabou se radicalizando.” (linhas 13 e 14). No trecho em destaque, o autor declara a 

consequência da conversão de Davis ao islamismo. No contexto em que se insere, a palavra 

“radicalizando” (linha 14) tem como melhor significado: 

A) Tornar-se tão completo quanto possível. 

B) Adquirir muita destreza, habilidade e coragem por ser difícil, violento ou perigoso. 

C) Ser sequaz diante de ideias, posições políticas e opiniões. 

D) Encontrar-se distante do que é considerado normal ou tradicional. 

 

22. Assinale a alternativa em cujo trecho retirado do Texto foi utilizado o recurso da referência para 

a manutenção da coesão textual: 

A) “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus (...)” 

(Linhas 3 e 4). 

B) “Ele chegou a ser condenado diversas vezes por sua atuação como traficante.” (Linhas 8 a 10). 
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C) “Após ser preso em 2006 por porte ilegal de arma(...)” (Linhas 11 e 12). 

D) “Aine Davis representa uma tendência preocupante de criminosos comuns (...)” (Linhas 14 a 

16). 

 

23. “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus que se tornam 

jihadistas violentos.” (Linhas 3 a 5). Analisando sintaticamente o período acima, pode-se afirmar que 

o sujeito do verbo “tornam” (linha 5) é: 

A) “jihadistas violentos”. 

B) “Aines Davis”. 

C) “que”. 

D) Indeterminado. 

 

24. “...dizendo à Justiça britânica que as histórias sobre sua atuação como extremista eram falsas.”. 

Analisando-se a partícula “que” destacada no trecho acima, assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas da afirmação abaixo: 

A partícula “que” em destaque introduz uma ____________________ e classifica-se morfologicamente como 

_____________________. 

A) Oração subordinada substantiva subjetiva; objeto indireto. 

B) Oração subordinada adjetiva restritiva; objeto direto. 

C) Oração subordinada substantiva objetiva direta; conjunção integrante. 

D) Oração subordinada adjetiva restritiva; pronome relativo. 

 

25. Analise a oração abaixo retirada do Texto e assinale a alternativa na qual a conversão para a voz 

passiva foi efetuada de maneira correta: 

“...se converteu ao islã (...)” (Linha 13). 

A) “...foi convertido ao islã (...)”. 

B) “...converteu a si mesmo ao islã (...)”. 

C) “...converteu-se ao islã (...)”. 

D) Não é possível a conversão para a voz passiva. 

 

26. No Texto, há erro gramatical relacionado à pontuação. Para que ele seja corrigido, é necessário 

efetuar a seguinte alteração: 

A) Supressão da vírgula presente imediatamente depois de “crimes” (linha 13). 

B) Substituição da vírgula presente imediatamente após “arma” (linha 12) por travessão. 

C) Acréscimo de vírgula imediatamente após a expressão “comuns” (linha 16). 
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D) Acréscimo de vírgula imediatamente após o termo “vezes” (linha 9). 

 

27. “Fui para a Síria porque há opressão no meu país”. É correto afirmar que o termo “opressão” da 

frase acima exerce a mesma função sintática que o seguinte termo retirado do Texto: 

A) “drogas” (linha 6). 

B) “armado” (linha 6). 

C) “diversas vezes” (linha 9). 

D) “de crimes” (linhas 12 e 13). 

 

28. A oração sublinhada no trecho abaixo, retirado do Texto, é classificada sintaticamente como: 

“Fui para a Síria porque há opressão no meu país” (linhas 24 e 25). 

A) Oração coordenada explicativa. 

B) Oração subordinada adverbial conformativa. 

C) Oração subordinada adverbial causal. 

D) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

29. Assinale a alternativa na qual o verbo ou locução verbal sublinhada da frase indica uma ação real 

anterior a outra ação passada: 

A) Quando puder, irei ao mercado. 

B) Se fosse à festa, teríamos nos encontrado. 

C) As portas se abriram; ela tinha chegado. 

D) Espero que não a tenha irritado. 

 

30. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo (adaptado de O 

Globo, 10/05/2017), na ordem em que aparecem: 

“Foram comparadas _______________ condições ali com _________________ da polêmica prisão americana na 

Baía de Guantânamo, em Cuba.” 

A) às; à. 

B) as; as. 

C) a; a. 

D) as; à. 

 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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31. O ciberataque que atingiu diversos países no dia (12) do mês de maio do corrente ano, é sem 

precedentes e exigirá investigação internacional para a identificação dos culpados, informa a Europol, 

o serviço europeu de polícia. 

A onda de ataques atingiu quase uma centena de países em todo o mundo, afetando o funcionamento 

de muitas empresas e organizações, como hospitais britânicos, a gigante espanhola Telefónica e a 

empresa francesa Renault. No Brasil, empresas e órgãos públicos de 14 estados mais o Distrito Federal 

também foram afetados. (Fonte adaptada: http://g1.globo.com >acesso em 13 de maio de 2017) 

No ataque acima mencionado, os hackers "sequestram" dados dos computadores afetados, não 

deixando que os usuários os acessem. Para devolver o acesso aos dados às empresas e aos órgãos 

atingidos os hackers solicitaram o pagamento de “resgate” em moeda virtual chamada de: 

A) Kaspersky. 

B) Bitcoins. 

C) WannaCry. 

D) Forcepoint. 

 

32. Complete a lacuna corretamente: 

O cantor e compositor _________________________ faleceu aos setenta anos no Rio Grande do Sul, no dia 30 

de abril de 2017. Dentre os seus grandes sucessos, estão às canções “apenas um rapaz latino-

americano” e “medo de avião”. 

A) Belchior. 

B) Kid Vinil. 

C) Cauby Peixoto. 

D) Almir Guineto. 

 

33. São respectivamente as capitais do Tocantins e de Roraima: 

A) Palmas e Boa Vista. 

B) Rio Branco e Palmas. 

C) Palmas e Porto Velho. 

D) Boa Vista e Porto Velho. 

 

34. Em discurso, Trump apela a líderes muçulmanos por luta contra o radicalismo islâmico. 

O presidente americano Donald Trump fez no dia 21 de Maio de 2017 em Riad, na Arábia Saudita, um 

apelo aos líderes muçulmanos para que lutem contra o "extremismo islamista", em discurso sobre o islã 

muito aguardado em todo o mundo. (Fonte adaptada: g1.globo.com > acesso em 22 de maio de 2017) 

Trump afirmou, no discurso mencionado acima, quanto ao terrorismo: 
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A) Não é uma batalha entre diferentes religiões, mas sim entre o bem e o mal. 

B) Trata-se de uma batalha entre diferentes religiões, por isso o Islã deve ser banido do mundo. 

C) O terrorismo do islamismo apenas terá fim quando não houver mais petróleo para financiá-

lo. 

D) Trump insistiu na necessidade de que os países da Europa e do Golfo, tenham um papel mais 

ativo financeiramente contra o terrorismo. 

 

35. Segundo o disposto na Lei Orgânica do Município de São João do Oeste – SC: 

Artigo 103: O Município prestará assistência social rotineira a quem dela precisar. 

§ 3º. Para a execução do previsto neste artigo, serão adotadas, entre outras as seguintes medidas: 

I - Orientação às famílias numerosas e sem recursos; 

II - Ação contra os males que são instrumentos da dissolução da família; 

III - Estímulo aos pais e às organizações sociais para a formação moral, cívica, física e intelectual da 

juventude; 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

 


