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CARGO: 
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INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 40 questões, constituídas com quatro opções (A, B, C e D) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 18 de junho de 
2018, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 19 e 20 de junho de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
Use o poema abaixo para responder as 
questões 01 a 06: 
 
O leitor e a poesia  
(Affonso Romano de Sant'Anna) 
 
Poesia 
não é o que o autor nomeia, 
é o que o leitor incendeia. 
 
Não é o que o autor pavoneia, 
é o que o leitor colhe à colmeia. 
 
Não é ouro na veia, 
é o que vem na bateia. 
 
Poesia 
não é o que o autor dá na ceia, 
mas o que o leitor banqueteia. 
 
SANT’ANNA. Affonso Romano de. Melhores poemas. 

3.ed.São Paulo: Global, 1997. 
 
01) Use V-Verdadeiro e F-Falso para as 
afirmações relativas ao poema: 
 
(___) O eu-lírico nega que a poesia seja aquilo 
que o poeta pensa ou que pretende comunicar. 
(___) Para o eu-lírico a poesia nasce 
efetivamente do contato entre o poema e o 
leitor. 
(___) Diferentemente da visão tradicional do que 
é poesia, o leitor tem papel fundamental na 
consolidação dos sentidos do poema. 
(___) A poesia de verdade estimula a 
inteligência e a sensibilidade do leitor. 
 
A ordem correta é: 
 
a) V- V- V- V 
b) F- V- V- V 
c) V- F- F- V 
d) F- V- F- F 
 
02) Em relação à construção do poema é 
incorreto afirmar: 
 
a) É constituído de paralelismos. 
b) Contém orações subordinadas adjetivas 

restritivas. 
c) Em “Poesia não é o que” o termo O corresponde 

a um artigo definido. 
d) Em “Poesia não é o que” o termo QUE 

corresponde a um pronome relativo. 
 
03) “...é o que vem na bateia.” O termo 
sublinhado significa: 
 
 
 

a) Rede de pesca, de forma circular, de malha fina. 
b) Peneira usada para separar substâncias. 
c) Gamela de madeira em que se lavam minérios. 
d) Pano fino usado para coar líquidos. 
 
04) “Não é o que o autor pavoneia,...” O 
significado oposto ao termo em destaque é: 
 
a) ataviar-se 
b) ufanar-se 
c) ostentar 
d) escapular 
 
05) “...colhe à colmeia.” No fragmento ocorre 
um exemplo de crase. Indique a alternativa em 
que a crase está incorreta: 
 
a) Paramos à distância de alguns metros do rio. 
b) O tratado foi cumprido à risca. 
c) Depois da conversa tudo foi posto às claras. 
d) O aparelho foi destruído à marteladas. 
 
06) “...colhe à colmeia.” O termo em destaque é 
um substantivo coletivo. Das assertivas abaixo 
uma não representa um coletivo: 
 
a) tertúlia 
b) interstício 
c) récua 
d) choldra 
 
07) Em relação à constituição das palavras 
abaixo quanto à Fonologia, identifique a 
assertiva correta: 
 
a) Adolescente= 11 grafemas e 09 fonemas 
b) Chinelo= 07 grafemas e 06 fonemas 
c) Ressurreição= 12 grafemas e 11 fonemas 
d) Xerox= 05 grafemas e 06 fonemas 
 
08) Complete as frases com uma das formas 
dos parênteses: 
 

I. Gostaria de saber ___ você não atende 
meus telefonemas. (por que/ porque) 

II. Mesmo ela estando ___ classificada, não 
deixou de comparecer. (mal/mau) 

III. A _____ do vestuário feminino estava 
lotada. (seção/sessão/cessão) 

IV. Este é um momento que aguardávamos ___ 
muitos anos.(há/ á/ à/ a) 

 
A ordem correta é: 
 
a) por que/mal/seção/há 
b) por que/mal/cessão/a 
c) porque/mau/sessão/à 
d) porque/mau/seção/á 
 
09) Na oração: “Se fôssemos guiados por ele 
não obteríamos êxito.” os verbos em destaque 
correspondem: 
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a) ao pretérito imperfeito do Indicativo 
b) ao pretérito imperfeito do Subjuntivo  
c) ao pretérito perfeito composto do Subjuntivo 
d) ao pretérito perfeito composto do Indicativo 
 
10) Identifique a assertiva que apresenta o 
predicativo do objeto sublinhado: 
 
a) Os meninos estavam com fome. 
b) A mesa era de mármore. 
c) A bandeira é o símbolo do país. 
d) O juiz declarou o réu inocente. 
 

Matemática 
 
11) O produto das raízes da equação −��� +
�� − � = 	 , é: 
 
a) -5 
b) -9 
c) 8 
d) 3 
 
12) Em um triângulo retângulo a hipotenusa é de 
10cm, e um dos catetos é de 8cm, então o outro 
cateto é de, em cm: 
 
a) 6 
b) 7 
c) 11 
d) 5 
 
13) Um retângulo possui seus lados valendo 
5cm e 9cm, então a diagonal desse retângulo é 
em cm, um número mais próximo de? 
 
a) 11,7 
b) 10,2 
c) 16,8 
d) 12,9 
 
14) Um círculo possui diâmetro de 12cm, então 
qual é em cm2, a área desse círculo: (considere 
π=3) 
 
a) 144 
b) 98 
c) 108 
d) 36 
 
15) Qual a soma das raízes (zeros) da função 
dada por 
��� = � + �� − �: 
 
a) 4 
b) -1 
c) -3 
d) 8 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 
 
16)  São os principais atrativos turísticos do 
Município de Santa Terezinha do Progresso 
(SC):  
 
a) Rios e cachoeiras 
b) Trilhas ecológicas 
c) Trilhas ecológicas e cachoeiras  
d) Lagoas e rios 
 
17) A Copa do Mundo de Futebol é um evento 
organizado pela Federação Internacional de 
Futebol (FIFA), que mobiliza atenção da grande 
maioria dos países do Mundo. Sua primeira 
edição ocorreu em: 
 
a) 1958 
b) 1989 
c) 1930 
d) 1897 
 
18) Na cultura popular brasileira, as festas 
juninas têm lugar especial, pois, além de 
valorizarem as tradições locais do país, também 
revelam muitos elementos históricos, religiosos 
e mitológicos curiosos, que passam 
despercebidos. Tais festas, como é sabido, 
seguem o calendário litúrgico: 
 
a) Do Judaísmo 
b) Da Igreja Católica 
c) Da Igreja Evangélica  
d) Da Igreja Luterana 
 
19) O Regime militar foi o período da política 
brasileira em que militares conduziram o país. 
Essa época ficou marcada na história do Brasil 
através da prática de vários Atos Institucionais 
que colocavam em prática a censura, a 
perseguição política, a supressão de direitos 
constitucionais, a falta total de democracia e a 
repressão àqueles que eram contrários ao 
regime militar. A Ditadura militar no Brasil teve 
seu início com o golpe militar de: 
 
a) 24 de abril de 1922. 
b) 13 de fevereiro de 1854. 
c) 31 de março de 1964. 
d) 21 de maio de 1974. 
 
20) Atualmente qual é o sistema 
socioeconômico do Brasil: 
 
a) Socialismo 
b) Capitalismo 
c) Liberalismo 
d) Comunismo 
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Conteúdos Específicos 
 
21) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 9º, o 
Poder ___________ do Município é exercido pela 
Câmara Municipal, constituída de Vereadores 
representantes do povo, eleitos pelo voto 
______________, na forma que a Constituição 
Federal estabelecer.  
 
a) Legislativo – direto e secreto 
b) Executivo – indireto  
c) Judiciário – indireto e secreto  
d) Executivo – direto  
 
22) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 9º, § 
3º, o número de Vereadores é proporcional à: 
 
a) área territorial do município.  
b) população do município. 
c) economia do município. 
d) área urbana do município. 
 
23) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 9º, § 
4º, são condições de elegibilidade para o 
exercício do mandato de vereador, na forma da 
Lei Federal. 
 

I. Nacionalidade brasileira. 
II. O pleno exercício dos direitos públicos. 

III. Alistamento eleitoral. 
IV. O domicílio eleitoral fora da circunscrição. 
V. Filiação partidária. 

VI. A idade mínima de vinte e um anos. 
VII. Ter ensino superior. 
 
a) Somente I, II, III, V, VI e VII estão corretas. 
b) Somente I, III, IV, V e VI estão corretas. 
c) Somente I, II, III e V estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
24) Em relação a Lei Orgânica do Município de 
de Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 2º, 
são poderes do município, independentes e 
harmônicos entre si com atribuições próprias: 
 

I. o Legislativo  
II. o Executivo 

III. o Judiciário 
 
a) Somente I está incorreta. 
b) Somente III está incorreta. 
c) Somente II está incorreta. 
d) Todas estão corretas. 
 
25) Acerca da Lei Orgânica do Município de 
Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 65, são 
estáveis após ____________ de efetivo exercício 
os servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso 
público. 
 
a) um ano 
b) dois anos 
c) três anos 
d) cinco anos  
 
26) Em relação a Lei Orgânica do Município de 
Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 135, o 
ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios, exceto: 
 
a) Igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 
b) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, a arte e o saber. 
c) Singularismo de ideias, de concepções 

pedagógicas. 
d) Gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais em todos os níveis. 
 
27) Acerca da Lei Orgânica do Município de 
Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 143, 
inciso V fica instituído a data de __________ 
anualmente como ponto facultativo em respeito 
a Reforma Luterana. 
 
a) 24 de julho 
b) 30 de agosto  
c) 31 de outubro 
d) 17 de abril 
 
28) De acordo com o Estatuto dos Servidores do 
Município de Santa Terezinha do Progresso 
(SC), art. 21, o servidor estável só perderá o 
cargo:  
 

I. Em virtude de sentença judicial transitada 
em julgado. 

II. Mediante processo administrativo em que 
lhe seja assegurada ampla defesa e o 
contraditório.  

III. Se julgado incapaz para o serviço público. 
 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
29) Acerca do o Estatuto dos Servidores do 
Município de Santa Terezinha do Progresso 
(SC), art. 45, além do vencimento, poderão ser 
pagas ao servidor as seguintes vantagens, 
exceto: 
 
a) Indenizações 
b) Gratificações 
c) Adicionais 
d) Vale alimentação  
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30) Em relação ao Estatuto dos Servidores do 
Município de Santa Terezinha do Progresso 
(SC), art. 68, independentemente da solicitação, 
será pago ao servidor, por ocasião das férias, 
um adicional correspondente a ________ da 
remuneração do período das férias. 
 
a) 1/3 (um terço)  
b) 1/4 (um quarto)  
c) 1/5 (um quinto)  
d) 1/6 (um sexto)  
 
31) A partir de 1960 o Serviço Social começa a 
sofrer importantes transformações. Nesse 
período a profissão passa a questionar seus 
referencias e requisitar uma renovação em 
diferentes níveis teóricos, metodológicos, 
técnico-operativo e político. Esse movimento 
impôs ao Assistente Social a necessidade da 
constituição de um novo projeto profissional 
comprometido com as demandas e interesses 
da população usuária dos serviços. De acordo 
com as informações citadas acima, que 
movimento gerou toda essa transformação 
dentro da profissão? 
 
a) Movimento da Renovação  
b) Movimento de Reconceituação 
c) Movimento de Araxá 
d) Movimento de Teresópolis 
 
32) Sobre a emissão de pareceres, laudos, 
opiniões técnicas conjuntas entre o assistente 
social e outras profissões, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
a) O assistente social, ao emitir laudos, pareceres, 

perícias e qualquer manifestação técnica sobre 
matéria de Serviço Social, deve atuar com ampla 
autonomia respeitadas às normas legais, 
técnicas e éticas de sua profissão, não sendo 
obrigado a prestar serviços incompatíveis com 
suas competências e atribuições previstas pela 
Lei n.º 8.662/93.   

b) Ao atuar em equipes multiprofissionais, o 
assistente social não necessita respeitar as 
normas e limites legais, técnicos e normativos 
das outras profissões. Priorizando sempre suas 
normativas legais.  

c) A elaboração, emissão e/ ou subscrição de 
opinião técnica sobre matéria de Serviço Social 
por meio de pareceres, laudos, perícias e 
manifestações é atribuição privativa do 
assistente social. 

d) O assistente social deve, sempre que possível, 
integrar equipes multiprofissionais, bem como 
incentivar e estimular o trabalho interdisciplinar.  

 
33) Em relação ao Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) analise as afirmativas e assinale a 
opção incorreta: 

a) Pressupõe ações articuladas nas três esferas do 
governo. 

b) A estratégia de atuação está hierarquizada em 
dois eixos: Proteção Social Básica e Proteção 
Social Especial. 

c) Cada municipal desenvolverá suas atividades 
conforme lhe convier, de maneira autônoma, 
sem precisar estar articulado com o que o SUAS 
estabelece.  

d) O SUAS busca uma ruptura com o paradigma 
conservador, ainda presente na realidade 
brasileira e enfatiza-se a noção do direito a 
cidadania. 

  
34) Sobre o Projeto Ético-Político do serviço 
social e suas implicações no agir profissional, 
assinale a alternativas incorreta: 
 
a) Este Projeto profissional reafirma o compromisso 

da categoria com um projeto societário que 
propõe a construção de uma nova ordem 
societária, sem dominação, exploração de 
classe, etnia e gênero. 

b) O Projeto Ético-Político do serviço social 
caracteriza-se pelos determinantes sócio 
históricos, pela dimensão política pautada no 
compromisso com a classe trabalhadora.  

c) O projeto Ético-Político incentiva o 
neoliberalismo, a privatização das instituições 
publica. Sua principal característica é a 
dimensão política pautada no compromisso com 
a classe trabalhadora  

d) O projeto Ético-Político ratifica a intransigente 
defesa dos direitos humanos e é contra qualquer 
forma de preconceito. 

 
35) A organização da família não é um simples 
fenômeno natural. Como uma instituição social, 
varia no seu modo de organização no decorrer 
da história, apresentando formas e finalidades 
diversas, que se diferenciam das tradicionais. 
Qual das entidades familiares descritas abaixo 
não é aceita pela legislação brasileira? 
 
a) Família Unilateral. 
b) Família homossexual, oriunda das pessoas do 

mesmo sexo. 
c) Casamento “experimental” que consiste na 

coabitação durante algum tempo, conhecida 
como união estável. 

d) Casamento poligâmico. 
 
36) A primeira escola de Serviço Social foi 
fundada em São Paulo no ano de? 
 
a) 1937 
b) 1940 
c) 1945 
d) 1936 
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37)  A base da fundação do Serviço Social como 
especialização do trabalho é a 
_______________________________ que pode 
ser definida como: O conjunto das expressões 
das desigualdades da sociedade capitalista 
madura, que têm uma raiz comum: a produção 
social que é cada vez mais coletiva, o trabalho 
torna-se mais amplamente social, enquanto a 
apropriação dos seus frutos se mantém privada, 
monopolizada por uma parte da sociedade 
(Iamamoto 1999, p. 27). 
 
a) Questão Social 
b) Cidadania 
c) Exclusão Social 
d) Expressão Social 

 
38) Analise as assertivas abaixo: 
 

I. Considerando a necessidade de criação de 
novos valores éticos, fundamentados na 
definição mais abrangente, de compromisso 
com os usuários, com base na liberdade, 
democracia, cidadania, justiça e igualdade 
social. 

II. Considerando a posição amplamente 
assumida pela categoria de que as 
conquistas políticas expressas no Código 
de 1986 devem ser preservadas. 

III. Considerando que o XXI Encontro Nacional 
CFESS/CRESS referendou a proposta de 
reformulação apresentada pelo Conselho 
Federal de Serviço Social. 

 
Qual documento foi instituído em 1993, 
baseando-se nas considerações citadas acima: 
 
a) Lei que regulamenta a profissão do Assistente 

Social 
b) Código de Ética Profissional do Assistente Social 
c) Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 

Serviço Social 
d) Sistema Único de Assistência Social  
 
39) A(O) ___________________é um instrumento 
utilizado para conhecer e analisar 
detalhadamente a situação vivida por 
determinados sujeitos ou grupo de sujeitos 
sociais, com demandas específicas. 
(MIOTO,2001). 
 
a) Perícia Social 
b) Relatório Social 
c) Estudo Social 
d) Parecer Social 
 
40) O Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) é um sistema não contributivo, 
descentralizado e participativo. Em termos 
gerais o SUAS:  
Assinale a alternativa incorreta: 
 

a) O SUAS materializa o conteúdo da 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. 

b) 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. 

c) Firma o modo de gestão unificado, o co-
financiamento e a cooperação técnica entre os 
entes federativos que, de modo desarticulado e 
centralizado, operam a proteção social 
contributiva da seguridade social no campo da 
Assistência Social. 

d) O SUAS trata das condições de extensão e 
universalização da proteção social aos 
brasileiros através da política de assistência 
social e para a organização, responsabilidade e 
funcionamento de seus serviços e benefícios nas 
três instâncias de gestão governamental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


