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 Estado de Santa Catarina 

Município de Paraíso 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

 

Prova para provimento do cargo de 

“ORIENTADOR 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 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. A seguridade social e  o conjunto de aço es e instrumentos por meio do qual se pretende alcançar 

uma sociedade livre, justa e solida ria, erradicar a pobreza e a marginalizaça o, reduzir as 

desigualdades sociais e promover o bem de todos. A Seguridade Social e  formada por quais polí ticas 

pu blicas? 

A) Justiça Social, Sau de e Educaça o. 

B) Habitaça o, Previde ncia e Assiste ncia. 

C) Segurança Pu blica, Sau de e Habitaça o. 

D) Assiste ncia Social, Sau de e Previde ncia Social. 

 

02. A proteça o social deve garantir as seguintes seguranças: segurança de sobrevive ncia (de 

rendimento e de autonomia); de acolhida e de conví vio ou vive ncia familiar. Ela esta  hierarquizada 

da seguinte forma: 

A) Ba sica e Especial. 

B) Inicial e Plena. 

C) Principal e Complementar. 

D) Focalizada e Acesso ria. 

 

03. “Garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e 

cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la 

provida por sua família.” 

O trecho acima define o benefí cio denominado: 

A) Benefí cio Varia vel Jovem. 

B) Programa Bolsa famí lia. 

C) Benefí cio de Prestaça o Continuada. 

D) Benefí cio eventual. 

 

04. Na o constitui um objetivo da Proteção Social Básica: 

A) Proteça o social. 

B) Vigila ncia socioassistencial. 

C) Participaça o da populaça o. 

D) Defesa de Direitos. 

 

05. Leia as afirmativas a seguir a respeito da Polí tica de Assiste ncia, com base na Lei Orga nica de 

Assiste ncia Social (LOAS), e assinale a alternativa correta: 
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I. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 

contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 

iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. 

II. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a unidade pública municipal, de base territorial, 

localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos 

serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e 

projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. 

III. Os Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e os Centro de Referência Especializados de 

Assistência Social (CREAS) são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do Suas, que possuem 

interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, 

projetos e benefícios da assistência social. 

A) As alternativas I e II esta o corretas. 

B) As alternativas I e III esta o corretas. 

C) As alternativas II e III esta o corretas. 

D) As alternativas I, II e III esta o corretas. 

 

06. Segundo o ECA, e  dever da famí lia, da comunidade, da sociedade em geral e do poder pu blico 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivaça o dos direitos referentes a  vida, a  sau de, a  alimentaça o, 

a  educaça o, ao esporte, ao lazer, a  profissionalizaça o, a  cultura, a  dignidade, ao respeito, a  liberdade 

e a  convive ncia familiar e comunita ria. A garantia de prioridade compreende, exceto: 

A) Receber proteça o e socorro em determinadas situaço es. 

B) Precede ncia de atendimento nos serviços pu blicos ou de releva ncia pu blica. 

C) Prefere ncia na formulaça o e na execuça o das polí ticas sociais pu blicas. 

D) Destinaça o privilegiada de recursos pu blicos nas a reas relacionadas com a proteça o a  infa ncia 

e a  juventude. 

 

07. O ECA dispo e que criança e o adolescente te m direito a  liberdade, ao respeito e a  dignidade como 

pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e 

sociais garantidos na Constituiça o Federal e nas leis. O direito a  liberdade compreende o(s) 

seguinte(s) aspecto(s), segundo o artigo nº 16, do referido Estatuto: 

A) Decisa o e expressa o. 

B) Buscar refu gio, auxí lio e orientaça o. 

C) Participar da vida familiar e comunita ria, com discriminaça o. 

D) Crença e obrigaça o religiosa. 
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08. Verificada a pra tica de ato infracional, a autoridade competente podera  aplicar ao adolescente as 

seguintes medidas com base no disposto do ECA, exceto: 

A) Adverte ncia. 

B) Inserça o em regime de semi-liberdade. 

C) Opça o de reparar o dano. 

D) Prestaça o de serviços a  comunidade. 

 

09. O Estatuto do Idoso determina que os casos de suspeita ou confirmaça o de viole ncia praticada 

contra idosos sera o objeto de notificaça o compulso ria pelos serviços de sau de pu blicos e privados a  

autoridade sanita ria, bem como sera o obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos 

seguintes o rga os, exceto: 

A) Autoridade policial. 

B) Conselho Municipal de Sau de. 

C) Ministe rio Pu blico. 

D) Conselho Municipal do Idoso. 

 

10. Leia as afirmativas a seguir sobre o Estatuto do Idoso e assinale V (verdadeiras) e F (falsas) e, em 

seguida, marque a opça o 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 apenas 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. 

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

Lei e da legislação vigente. 

A) F, V, F, V. 

B) F, F, V, V. 

C) F, V, V, F. 

D) V, V, F, F. 
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11. E  correto afirmar sobre o trabalho em equipe e interdisciplinar no a mbito do Sistema Ú nico de 

Assiste ncia Social (SÚAS): 

A) O trabalho interdisciplinar não exige que uma equipe multiprofissional supere a abordagem 

tecnicista, segundo a qual o trabalho de profissionais de diferentes áreas é enfocado como 

uma atribuição específica e independente. 

B) O trabalho em equipe não pode negligenciar a definição de responsabilidades individuais e 

competências. Deve-se buscar identificar papéis, atribuições, de modo a estabelecer 

objetivamente quem, dentro da equipe interdisciplinar, encarrega-se de determinadas tarefas. 

C) A interdisciplinaridade não é um processo dinâmico, consciente e ativo, de reconhecimento 

das diferenças e de articulação de objetos e instrumentos de conhecimento distintos, que 

contribui para a superação do isolamento dos saberes. 

D) A interdisciplinaridade não é um processo de trabalho recíproco, que proporciona um 

enriquecimento mútuo de diferentes saberes, que elege uma plataforma de trabalho conjunta, 

por meio da escolha de princípios e conceitos comuns. 

 

12. Acerca do trabalho junto a s famí lias no desenvolvimento das aço es da Polí tica de Assiste ncia 

Social na o e  correto afirmar: 

A) A matricialidade sociofamiliar se refere à centralidade da família como núcleo social 

fundamental para a efetividade de todas as ações e serviços da política de assistência social. 

B) A família, segundo a PNAS, é o conjunto de pessoas unidas por laços consanguíneos, afetivos 

e ou de solidariedade, cuja sobrevivência e reprodução social pressupõem obrigações 

recíprocas e o compartilhamento de renda e ou dependência econômica. 

C) Para a compreensão da família não se leva em conta determinadas estruturas geracionais e 

de gênero presentes: os conflitos e desigualdades vivenciadas no âmbito familiar devem ser 

analisados e trabalhados a partir da diferenciada distribuição de poder e responsabilidade 

entre seus membros. 

D) A família é enfocada em seu contexto sociocultural e econômico, com composições distintas e 

dinâmicas próprias. Essa compreensão busca superar a concepção tradicional de família, o 

modelo padrão, a unidade homogênea idealizada e acompanhar a evolução do seu conceito, 

reconhecendo que existem arranjos distintos, em constante movimento, transformação. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
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13. O trecho abaixo (adaptado de G1, 25/05/2017) possui erros gramaticais relacionados à 

acentuação. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras sublinhadas acentuadas de forma 

correta, corrigindo-as quando necessário: 

“Um cenario caótico foi revelado a partir da observação privilegiada dos polos de Júpiter pela sonda 

Juno, à qual orbita o maior planeta do sistema solar desde julho de 2016.” 

A) cenário, caótico, a. 

B) cenário, caotico, à. 

C) cenario, caótico, a. 

D) cenário, caótico, à. 

 

14. Analise as seguintes orações: “Não sei por outros motivos” e “Não sei pôr outros motivos”. Sobre o 

acento existente que diferencia as palavras “por” e “pôr”, é correto afirmar que: 

A) Não é mais utilizado segundo o Novo Acordo Ortográfico. 

B) Seu acréscimo altera o tempo verbal de presente para pretérito perfeito. 

C) Sua supressão altera o modo verbal de subjuntivo para indicativo. 

D) A supressão da notação léxica altera a classe gramatical da palavra. 

 

15. Acerca do uso do pronome oblíquo, a frase “Vou lhe mostrar os aposentos” poderia ser 

corretamente substituída, mantendo-se o sentido, por: 

A) Vou mostrar a você os seus aposentos. 

B) Vou te mostrar os aposentos. 

C) Vou mostrar os aposentos a você. 

D) Vou mostrar os seus aposentos. 

 

 

16. Nas alternativas abaixo, todas as expressões sublinhadas são classificadas sintaticamente como 

objeto direto, exceto em: 

A) Há diferentes pessoas na sala. 

B) Estudei-o com cuidado. 

C) Mandaram as cartas em seguida. 

D) Assiste-se o paciente. 

 

17. Leia o trecho abaixo retirado de G1, 25/05/2017. Em seguida, assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna. 
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“A Juno foi a primeira missão que levou uma nave movida a energia solar e muita tecnologia comandada 

a partir da Terra ao espaço.” 

A expressão “que” em destaque liga orações com sujeitos __________________________________. 

A) Indeterminados 

B) Compostos 

C) Ocultos 

D) Simples 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. O “Brexit” significou para a Únião Europeia: 

A) A entrada do Reino Unido no bloco econômico. 

B) A liderança do Reino Unido no bloco econômico. 

C) O fim do bloco econômico europeu. 

D) A saída do Reino Unido do bloco econômico. 

 

19. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o autor de A Cidade e as Serras: 

A) Eça de Queirós. 

B) Fernando Pessoa. 

C) Luís de Camões. 

D) Mia Couto. 

 

20. A revolução ocorrida na Europa que completa cem anos em 2017 foi: 

A) A Revolução Francesa. 

B) A Revolução Industrial. 

C) A Revolução Russa. 

D) A Revolução Espanhola. 

 


