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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Analise o texto abaixo para responder as próximas questões: 

O Meu Guri 

Quando, seu moço, nasceu meu rebento 

Não era o momento dele rebentar 

Já foi nascendo com cara de fome 

E eu não tinha nem nome pra lhe dar 

Como fui levando, não sei lhe explicar 

Fui assim, levando, ele a me levar 

E na sua meninice 

Ele um dia me disse que chegava lá 

 

Olha aí! 

Olha aí! 

 

Olha aí! 

Ai, o meu guri, olha aí! 

Olha aí! 

É o meu guri e ele chega 

 

Chega suado e veloz do batente 

Traz sempre um presente pra me encabular 

Tanta corrente de ouro, seu moço 

Que haja pescoço pra enfiar 

Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro 

Chave, caderneta, terço e patuá 

Um lenço e uma penca de documentos 

Pra finalmente eu me identificar, olha aí! 

 

Olha aí! 

Ai, o meu guri, olha aí! 

Olha aí! 

É o meu guri e ele chega 

 

Chega no morro com carregamento 

Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador 

Rezo até ele chegar cá no alto 

Essa onda de assalto está um horror 

Eu consolo ele, ele me consola 

Boto ele no colo pra ele me ninar 

De repente, acordo, olho pro lado 

E o danado já foi trabalhar, olha aí! 

 

Olha aí! (Ah, olha aí) 

Ai, o meu guri, olha aí! (Ah, olha aí meu guri) 

Olha aí! (Ah, meu guri) 

É o meu guri e ele chega (olha aí meu guri) 

 

Chega estampado, manchete, retrato 

Com venda nos olhos, legenda e as iniciais 

Eu não entendo essa gente, seu moço 

Fazendo alvoroço demais 

O guri no mato, acho que tá rindo 

Acho que tá lindo de papo pro ar 

Desde o começo, eu não disse, seu moço 

Ele disse que chegava lá 

 

Olha aí! 

Olha aí! 

 

Olha aí! (Ah, olha aí) 

Ai, o meu guri, olha aí! (Ah, olha aí meu guri) 

Olha aí! (Ah, meu guri) 

É o meu guri (olha aí meu guri) 

Chico Buarque 

 

01 – Em qual das alternativas abaixo que estão 
presentes conceitos da letra de composição de 
Chico Buarque? 

A) O eu-lírico é uma mãe hipotética que se lamenta 
pelos erros cometidos pelo filho. 

B) O eu-lírico aparenta não ter consciência dos erros do 
filho, que visivelmente comete crimes, de onde viriam 
os tais “presentes” que o eu-lírico recebe. 

C) Apesar de ter consciência dos delitos cometidos pelo 
filho, ela se adaptou a essa vida pelos confortos que 
ela proporciona. 

D) O eu-lírico dirige-se a alguém como “meu guri”, 
representando uma relação obviamente possessiva. 

E) O eu-lírico afirma que se filho “chegou lá” porque 
mesmo tomando decisões socialmente equivocadas 
esse seria o único caminho para ela para que seu 
filho obtivesse sucesso. 

 

02 – A canção é iniciada com o eu-lírico dirigindo aos 
leitores/ouvintes da canção, para isso ela usa a 
expressão “seu moço”. Sintaticamente esse recurso 
é conhecido como: 

A) Vocativo   B) Aposto 

C) Adjunto adnominal  D) Adjunto adverbial 

E) Sujeito  

 

03 – Na frase abaixo o uso da forma verbal 
“chegava” é um coloquialismo, ou seja, uma fora 
comum na oralidade, mas que não seria adequada 
gramaticalmente. Neste contexto, ela foi usada para 
aproximar a linguagem da canção da linguagem 
dessa hipotética mãe de classe baixa.  

Qual seria a forma verbal adequada para este 
contexto? 

Ele um dia me disse que chegava lá 

Alternativas: 

A) Chegou    

B) Chegaste  

C) Chegaria     

D) Chegará  

E) Chegasse  



 

www.psconcursos.com.br                                                                                                        PROCESSO SELETIVO 002/2021 – SÃO JOÃO DO SUL/SC. 

Página 2 
 

04 – Qual das frases abaixo que fica evidente o 
caráter dúbio do menino? 

A) Ele um dia me disse que chegava lá 

B) Traz sempre um presente pra me encabular 

C) Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro Chave, 
caderneta, terço e patuá 

D) O guri no mato, acho que tá rindo 

E) Já foi nascendo com cara de fome 
 

05 – Chico Buarque nessa canção dá voz a uma 
hipotética mulher de periferia. Em virtude disso, a 
canção apresenta alguns desvios de norma padrão 
da língua portuguesa. Assinale a alternativa em que 
isso ocorre: 

A) Quando, seu moço, nasceu meu rebento 

B) Eu consolo ele, ele me consola 

C) Como fui levando, não sei lhe explicar 

D) Essa onda de assalto está um horror 

E) E eu não tinha nem nome pra lhe dar 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
ATUALIDADES 

06 – Uma onda de protestos que ocorreu em 2020, 
fez a hashtag #BlackLivesMatter (Vidas Negras 
Importam, em tradução livre) ganhar manifestações 
nas ruas e nas redes sociais. Famosos e anônimos 
usaram o termo, no online e no offline, como forma 
de apoio ao movimento antirracista e para cobrar das 
autoridades que resguardem vidas negras. O caso, 
que motivou essa onda de protestos contra o 
racismo nos Estados Unidos, aconteceu no dia 25 de 
maio de 2020.  

Assinale a alternativa que aponta o caso que 
desencadeou essa onda de protestos: 

A) A morte de George Floyd asfixiado por um policial nos 
Estados Unidos. 

B) A morte de George Floyd, morto com um tiro na 
cabeça mesmo sem reagir ao ser confrontado por 
policiais nos EUA. 

C) A morte do jovem negro Trayvon Martin, que foi morto 
com um único tiro no peito, enquanto voltava para 
casa depois de ter comprado doces.  

D) A morte do adolescente João Pedro Mattos, 14, 
alvejado dentro de casa e morto com um tiro nas 
costas por policiais. 

E) A morte de Jeremy Floyd, morto após ser asfixiado 
por um policial nos EUA. 

 

07 – De acordo com matéria publicada no g1 em 04 
de janeiro de 2021, os dois primeiros casos da 
variante do novo coronavírus identificada 
inicialmente no Reino Unido, foram confirmados no 
país. Os casos confirmados da nova variante são de 
uma mulher de 25 anos que teve contato com 
viajantes que passaram pelo Reino Unido e um 
homem de 34 anos que, segundo a secretaria da 
Saúde, se contaminou ao ter contato com esta 
primeira paciente. Ambos os casos são da linhagem 

B.1.1.7, variante que já foi registrada em pelo menos 
outros 17 países. Ela tem mutações que afetam a 
maneira como o vírus se fixa nas células humanas e 
é mais contagiosa. 

Os dois primeiros casos dessa nova variante do 
coronavírus foram confirmados em qual estado 
brasileiro? 

A) Rio Grande do Norte  B) Rio de Janeiro  

C) São Paulo   D) Brasília 

E) Mato Grosso 

 

08 – O assalto ao Banco do Brasil que ocorreu na 
cidade de Criciúma foi confirmado pelas autoridades 
de SC como maior assalto da história do estado. 
Cerca de 30 pessoas assaltaram a tesouraria regional 
do Banco do Brasil, a ação durou menos de 2 horas, 
e teve pessoas feitas de refém, um policial ferido e 30 
quilos de explosivos deixados para trás pelos 
criminosos. 

Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a 
data em que este assalto ocorreu: 

A) O assalto ocorreu no fim da noite do dia 30 de 
novembro e início da madrugada de 01 de dezembro 
de 2020 

B) O assalto ocorreu no início da noite do dia 20 de 
novembro de 2020 

C) O assalto ocorreu entre o fim da noite do dia 20 de 
novembro e início da madrugada do dia 21 de 
novembro de 2020 

D) O assalto ocorreu entre o fim da noite de 31 de 
outubro e início da madrugada de 01 de novembro de 
2020 

E) O assalto ocorreu no início da noite de 01 de 
dezembro de 2020 

 

09 – Com relação às eleições em 2020 do Estado de 
Santa Catarina, qual das cidades abaixo teve 2º 
turno? 

A) Chapecó   B) Florianópolis 

C) Blumenau   D) Lages 

E) Criciúma  

 

10 – A primeira estrofe do Hino Municipal de São 
João do Sul, que se encontra no site oficial do 
município, faz referência à alguns países da Europa, 
que são: 

Marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso: 

(     )  Ucrânia 

(     )  Rússia 

(     )  Alemanha 

(     )  Portugal 

(     )  Inglaterra 

(     )  Polônia 

(     )  Itália 

(     )  Irlanda 
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Marque a alternativa com a sequência EXATA: 

A) F, F, F, V, V, F, V, F  B) F, V, V, F, F, V, V, F 

C) F, F, V, V, V, F, V, F  D) F, V, V, V, F, F, V, F 

E) F, F, V, V, F, F, V, F 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
DA EDUCAÇÃO 

01 – Segundo o ECA, no artigo 67, ao adolescente 
empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, 
aluno de escola técnica, assistido em entidade 
governamental ou não-governamental, é vedado 
trabalho:   

I. Noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia 
e as cinco horas do dia seguinte;   

II. Perigoso, insalubre ou penoso;   

III. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao 
seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social;   

IV. Realizado em horários e locais que não permitam a 
frequência à escola. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

B) Apenas os itens II e IV estão corretos.  

C) Apenas o item IV está incorreto. 

D) Apenas os itens I e II estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos. 
 

02 – De acordo com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da educação Básica o projeto político-
pedagógico deve constituir-se: 

Marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso: 

(     )  Do diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do 
processo educativo, contextualizado no espaço e no 
tempo; 

(     )  Da concepção sobre educação, conhecimento, avaliação 
da aprendizagem e mobilidade escolar;  

(     )  Da definição de qualidade das aprendizagens e, por 
consequência, da escola, no contexto das desigualdades 
que nela se refletem;  

(     )  De acompanhamento sistemático dos resultados do 
processo de avaliação interna e externa (SAEB, Prova 
Brasil, dados estatísticos resultantes das avaliações em 
rede nacional e outras; pesquisas sobre os sujeitos da 
Educação Básica), incluindo resultados que compõem o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 
e/ou que complementem ou substituam os desenvolvidos 
pelas unidades da federação e outros;  

(     )  Da explicitação das bases que norteiam a organização do 
trabalho pedagógico tendo como foco os fundamentos da 
gestão democrática, compartilhada e participativa (órgãos 
colegiados, de representação estudantil e dos pais). 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) V, V, V, V, V   B) V, F, V, F, V 

C) V, V, F, V, V   D) F, F, V, V, V 

E) V, V, V, V, F 
 

03 – Segundo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Art. 
59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos 
educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, EXCETO: 

A) Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicas, para atender às suas 
necessitas. 

B) Terminalidade específica para aqueles que não 
puderem atingir o nível exigido para a conclusão do 
ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, 
e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados. 

C) Professores com especialização adequada em nível 
superior, para atendimento especializado, bem como 
professores do ensino regular capacitados para a 
integração desses educandos nas classes especiais. 

D) Educação especial para o trabalho, visando a sua 
efetiva integração na vida em sociedade, inclusive 
condições adequadas para os que não revelarem 
capacidade de inserção no trabalho competitivo, 
mediante articulação com os órgãos oficiais afins, 
bem como para aqueles que apresentam uma 
habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora. 

E) Acesso igualitário aos benefícios dos programas 
sociais suplementares disponíveis para o respectivo 
nível do ensino regular. 

 

04 – Para Vasconcellos, quando falamos do 
planejamento anual das escolas, temos como 
referência o: 

A) Projeto político pedagógico 

B) Planejamento sociocultural 

C) Planejamento setorial 

D) Projeto conteudista 

E) Plano político financeiro 
 

05 – As tendências pedagógicas brasileiras foram 
influenciadas pelos momentos culturais e políticos 
da sociedade. Essas formaram a prática pedagógica 
do país. Os professores Saviani (1997) e Libâneo 
(1990) propõem a reflexão sobre as tendências 
pedagógicas. Para eles, as principais tendências 
pedagógicas usadas na educação brasileira se 
dividem em duas grandes linhas de pensamento 
pedagógico, sendo elas: 

A) Liberais e Democráticas 

B) Críticas e Políticas 

C) Liberais e Progressistas 

D) Tradicionais e Inovadoras 

E) Políticas e filosóficas 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ASSISTENTE SOCIAL  

16 – Segundo o livro: “O Estudo Social em perícias, 
laudos, e pareceres técnicos” organizado pelo 
CFESS, assinale a alternativa CORRETA a respeito 
de relatório social: 

A) O relatório social pode ser considerado como um 
processo através do qual um especialista, no caso 
Assistente Social, realiza o exame de situações 
sociais com a finalidade de emitir um parecer sobre a 
mesma. 
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B) O relatório social deve ser elaborado antes da perícia 
social e do estudo social. 

C) O relatório social é realizado com base nos 
fundamentos teórico-metodológicos, ético-político e 
técnico operativo, próprios do serviço social, e com 
finalidade relacionada a julgamentos e avaliações. 

D) O relatório social é utilizado como um elemento de 
prova em que o Assistente Social pode relatar seu 
juízo de valor para apresentação do parecer para a 
situação apresentada. 

E) O relatório social, consiste na apresentação descritiva 
e interpretativa de uma situação ou expressão da 
questão social, enquanto objeto da intervenção desse 
profissional, no seu cotidiano laborativo. 

 

17 – De acordo com a Lei nº 8.662 de 7 de junho de 
1993, assinale a alternativa que NÃO corresponde a 
uma atribuição do CRESS: 

A) Elaborar o respectivo Regimento Interno e submetê-lo 
a exame e aprovação do fórum máximo de 
deliberação do conjunto CFESS/CRESS. 

B) Aplicar as sanções previstas no Código de Ética 
Profissional. 

C) Expedir carteiras profissionais de Assistentes Sociais, 
fixando a respectiva taxa. 

D) Fixar, em assembleia da categoria, as anuidades que 
devem ser pagas pelos Assistentes Sociais. 

E) Julgar, em última instância, os recursos contra as 
sanções impostas pelo CFESS. 

 

18 – Segundo Iamamoto, assinale a alternativa 
CORRETA que corresponde as 3 dimensões que o 
profissional de Serviço Social deve apropriar -se 
para o exercício de seu trabalho: 

A) Competência político-social, competência teórica- 
científica e competência de saberes. 

B) Competência sociojurídica, competência político- 
metodológica e competência científico-operativa. 

C) Competência ético-política, competência teórica- 
metodológica e competência técnica-operativa. 

D) Competência sócio-política, competência político-
partidária e competência científico-operativa. 

E) Competência sócio operativa, competência técnica-
popular e competência teórica. 

  

19 – Sobre a Lei nº 13.146, de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Avaliação da deficiência, quando necessária, será 
biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional 
e interdisciplinar. 

B) Compete ao poder público garantir a dignidade da 
pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. 

C) A deficiência afeta capacidade civil da pessoa para 
casar se e constituir união estável. 

D) A pessoa com deficiência tem direito a receber 
atendimento prioritário no recebimento de restituição 
de imposto de renda. 

E) Os casos de suspeita ou de confirmação de violência 
praticada contra a pessoa com deficiência serão 
objeto de notificação compulsória pelos serviços de 
saúde públicos e privados à autoridade policial e ao 
Ministério Público, além dos Conselhos dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência. 

 

20 – Em relação ao Sigilo profissional do(a) 
Assistente Social, é CORRETO afirmar: 

A) A quebra do sigilo profissional será admissível nos 
casos em que as informações serão prestadas ao 
judiciário. 

B) Tratando se de atendimento interdisciplinar deverão 
ser prestadas para a equipe todas as informações 
detalhadas colhidas no atendimento com o usuário. 

C) A quebra do sigilo profissional poderá ser realizada 
para os parentes de primeiro grau. 

D) A quebra do sigilo só é admissível quando se tratar 
de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou 
não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do 
usuário, de terceiros e da coletividade. 

E) A quebra do sigilo profissional é inadmissível em 
qualquer situação e/ou circunstância. 

 


