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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 

Leia o texto abaixo para responder às próximas questões: 

O Tempo 

A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. 

Quando se vê, já são seis horas! 

Quando se vê, já é sexta-feira! 

Quando se vê, já é natal… 

Quando se vê, já terminou o ano… 

Quando se vê perdemos o amor da nossa vida. 

Quando se vê passaram 50 anos! 

Agora é tarde demais para ser reprovado… 

Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o 
relógio. 

Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca 
dourada e inútil das horas… 

Seguraria o amor que está a minha frente e diria que eu o 
amo… 

E tem mais: não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta  
de tempo. 

Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser 
feliz. 

A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, 
nunca mais voltará. 

Mário Quintana 

 

01 – Mário Quintana em seu poema faz uma reflexão 
a respeito do tempo, como é antecipado pelo título 
da obra.  

A respeito do conteúdo do poema é possível 
perceber que: 

A) A linguagem rebuscada, repleta de termos pouco 
usuais na linguagem cotidiana, dif iculta a 

compreensão do todo da obra. 

B) Mário Quintana utiliza o conceito de dever de casa 
para explicar a ideia de obrigações que temos no 
decorrer da vida. 

C) O tempo é uma preocupação recorrente do ser 
humano, dessa forma, o poeta retrata uma relação 
bem resolvida das pessoas com ele. 

D) O poema provoca o leitor a ref letir a respeito do modo 
como aproveita seu tempo. 

E) O poema apresenta tom pessimista ao evidenciar que 
todas as pessoas não desfrutam adequadamente de 

seu tempo.  
 

02 – De modo a enfatizar a ideia de que o tempo 
passa rapidamente, Mário Quintana repete em 

algumas ocasiões a palavra “quando” no início de 
alguns dos versos do poema. Esse recurso estilístico 
é chamado de: 

A) Anacoluto  

B) Antítese 

C) Zeugma 

D) Elipse 

E) Anáfora  
 

03 – Ao afirmar que “A vida é o dever de casa que 

nós trouxemos para fazer em casa”, Mário Quintana 
utiliza linguagem conotativa por meio de uma: 

A) Metonímia   B) Comparação  

C) Metáfora   D) Eufemismo  

E) Paradoxo  

 

04 – No excerto abaixo extraído do poema, é 
perceptível um desvio da norma padrão:  

Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem 
olhava o relógio. 

Assinale a alternativa que explique qual desvio é 
esse: 

A) O pronome oblíquo “me” deveria ser posposto ao 
verbal (fosse-me). 

B) Ao lugar de “nem” deveria ser usado o advérbio “não”.  

C) Em vez da forma verbal “fosse”, deveria ter disso 
empregado “foste”. 

D) “Olharia” seria o correto desempenhando a função de 
“olhava”. 

E) Neste contexto, seria mais adequada a conjunção 
“quando” em vez de “se”. 

 

05 – No excerto abaixo é empregado o acento 
indicativo de crase ou acento grave. Assinale a 
alternativa que esteja INCORRETA ao explicar um 
dos usos deste acento: 

E tem mais: não deixe de fazer algo de que gosta devido à 

falta de tempo. 

Alternativas: 

A) É usado acento grave quando for indicar hora exata. 

B) Em frente a pronomes possessivos femininos. (minha, 
tua, sua), sendo facultativo neste caso. 

C) Quando acontece a junção de “A” na função de artigo 
e “A” preposição. 

D) Em frente a expressões adverbiais femininas. 

E) Antes de verbos no inf initivo (falar, correr, dormir).  

 

CONHECIMENTOS GERAIS                          

ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

06 – O site do Ministério da Saúde, o aplicativo e a 
página do ConecteSUS – plataforma que mostra 

comprovantes de vacinação contra a Covid-19 – 
foram invadidos por hackers na madrugada do dia 10 
de dezembro de 2021. O problema também afetou o 

sistema de notificação de casos da doença. A queda 
dos sistemas do SUS teve reflexos pelo país.  

Qual grupo assumiu a autoria do ataque cibernético? 

A) Lulzsec 

B) Anonymous 

C) Team Poison 

D) Lapsus$ Group 

E) CyberTeam 
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07 – O mundo vem sofrendo uma nova onda de 
casos de covid-19. A Ômicron tem se revelado forte. 
O tsunami de infecções provocado pela nova 
variante registra, dia após dia, recorde no número de 

casos: no mundo, foram mais de 3,2 milhões em 24 
horas; no Brasil, a média móvel subiu mais de 600%. 
Porém, essa não é a primeira vez que o mundo sofre 

por uma pandemia. O cenário de covid-19 é 
semelhante ao que já aconteceu em outros 
momentos da história da humanidade, em que 

doenças se espalharam pelo mundo e causaram 
estragos. 

Sendo assim, assinale a alternativa que NÃO é 
considerada uma pandemia: 

A) Peste Negra    

B) Gripe Espanhola 

C) H1N1    

D) Febre Amarela 

E) Tifo 
 

08 – A Câmara aprovou em dois turnos a proposta de 
emenda à Constituição (PEC) que permitirá o 

parcelamento no pagamento de precatórios a partir 
de 2022. A proposta também muda a regra do teto de 
gastos. Precatórios são dívidas da União com 

pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios 
reconhecidas em decisões judiciais definitivas, ou 
seja, que não são mais passíveis de recursos e que 

devem ser pagas pelo governo. A estimativa do 
governo é que a PEC abra um espaço no Orçamento 
de 2022 de R$ 91,6 bilhões. 

Segundo o Ministério da Economia, o dinheiro será 
usado para, EXCETO: 

A) Auxílio Brasil, que deve tomar cerca de R$ 50 bilhões 
dessa folga orçamentária; 

B) Ajuste dos benef ícios vinculados ao salário -mínimo; 

C) Elevação de outras despesas obrigatórias; 

D) Despesas de vacinação contra a Covid; 

E) Andamento do programa Minha Casa Verde e 
Amarela. 

 

09 – De acordo com o site oficial do município de 
Sombrio, no dia 30 de dezembro de 1953 a Mesa da 
Assembleia Legislativa de Santa Catarina promulgou 
a Lei nº___ que criou o município de Sombrio, 

desmembrando-se de Araranguá. 

Assinale a alternativa que complete a lacuna de 
forma CORRETA: 

A) 133   B) 1.342  C) 892 

D) 939   E) 311 
 

10 – Ainda de acordo com o site oficial do município 
de Sombrio, a cidade é conhecida por ser banhada 

pela Lagoa de Sombrio, maior lagoa de água doce de 
Santa Catarina com 51,17Km². Essa beleza natural 
banha também outras cidades, sendo elas, EXCETO: 

A) Santa Rosa do Sul 

B) São João do Sul  

C) Jacinto Machado  

D) Balneário Gaivota 

E) Passo de Torres   

CONHECIMENTOS GERAIS                         

LEGISLAÇÃO 

11 – Segundo a Constituição do Estado de Santa 
Catarina, Título II, Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais, são gratuitos, para os 

reconhecidamente pobres, na forma da lei: 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O registro civil e a certidão de nascimento; 

B) A cédula individual de identif icação; 

C) O registro e a certidão de casamento; 

D) Assistência jurídica parcial; 

E) O registro e a certidão de óbito 

 

12 – Ainda de acordo com a Constituição de Santa 
Catarina, Art. 11, o Estado não intervirá nos 

Municípios, exceto quando: 

I. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por quatro 
anos consecutivos, a dívida fundada; 

II. Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; 

III. Tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipa l  
na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações 
e serviços públicos de saúde; 

IV. O Tribunal de Justiça der provimento a representação 
para assegurar a observância de princípios indicados 
nesta Constituição ou para prover a execução de lei, 
ordem ou decisão judicial. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item III está incorreto.  

C) Os itens III e IV estão incorretos.  

D) Os itens I e III estão incorretos.  

E) Todos os itens estão corretos. 

 

13 – A respeito da Lei nº 1414 de 20 de maio de 2003, 
que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos 

municipais e dá outras providências, Art. 12, são 
formas de provimento de cargo público: 

I. A Nomeação; 

II. A Progressão Funcional; 

III. O Aproveitamento; 

IV. A Reintegração; 

V. A Recondução; 

VI. A Reversão;  

VII. A Readaptação 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item II está incorreto.  

B) Apenas o item V está incorreto.  

C) Os itens IV e VI estão incorretos. 

D) Apenas o item VII está incorreto.  

E) Todos os itens estão corretos.  
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14 – De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Sombrio/SC, em seu Capítulo V - Da Administração 
Tributária e Financeira; Seção I - Dos Tributos 
Municipais, classifique os itens abaixo como 

Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(       )  São de competência do Município os impostos sobre 
propriedades predial, territorial urbana e rural; 

(       ) As taxas só poderão ser instituídas por lei, em razão do 
exercício do Poder de Polícia ou pela utilização efetiva 
ou potencial de serviços públicos, específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à 
disposição do Município.  

(       )  A contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos 
proprietários de imóveis valorizados por obras públicas 
municipais, tendo como limite total a despesa realizada 

e como limite individual o acréscimo de valor que da 
obra resultar para cada imóvel beneficiado. 

(       ) O Município poderá instituir contribuição, a ser cobrada 
de seus servidores, em benefício destes, para o custeio 
de sistemas de previdência e assistência social, 

observada a legislação pertinente. 

(       )  Sempre que possível os impostos terão caráter pessoal 

e serão graduados segundo a capacidade econômica do 
contribuinte, facultado à administração municipal, 
especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e 
nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 
atividades econômicas do contribuinte. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

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

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

E) V, V, V, V, F 

 

15 – Acerca da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, Art. 22. Compete privativamente à 
União legislar sobre, EXCETO: 

A) Política de crédito, câmbio, seguros e transferência 
de valores; 

B) Trânsito e transporte; 

C) Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da 
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

D) Sistemas de poupança, captação e garantia da 
poupança popular; 

E) Sistemas de consórcios e sorteios. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

16 – Para que possamos navegar na internet e ter 
acesso às páginas disponíveis, precisamos usar um 

navegador, também conhecido como browser, web 
browser ou cliente de navegação. Os navegadores 
mais utilizados atualmente são Microsoft Edge, 

Google Chrome e Mozilla Firefox. Para localizar 
alguma informação na página, em qualquer um 
desses navegadores, qual é o atalho que poderá ser 

utilizado? 

A) F5    B) F11 

C) Ctrl + F    D) Ctrl + T 

E) Alt + F 

17 – Observe a imagem abaixo: 

 

A professora Jucelina precisa enviar um pdf para 
seus alunos Ângela e João. Para isso, ela usa o 
campo “Para” para adicionar o e-mail de Ângela e o 

campo “Cc” para adicionar o e-mail como cópia para 
João. Porém, o gerente da rede de ensinos, Eduardo, 
pediu para Jucelina lhe enviar como cópia oculta o 

pdf.  

Sendo assim, analise as informações abaixo e 
assinale a CORRETA: 

A) Ângela consegue ver que o e-mail foi enviado tanto 
para João como para Eduardo.  

B) João tem acesso ao e-mail de Eduardo, porém não 
consegue ver a Ângela como destinatária. 

C) Ao responder o e-mail da professora, Ângela também 
responderá para os e-mails no campo “Cc” e “Cco”. 

D) Eduardo consegue ver que o e-mail foi enviado para 
Ângela e para João, mas Ângela e João não sabem 
que o e-mail foi enviado como cópia para Eduardo.  

E) Tanto Ângela como João só conseguem ter acesso 
ao e-mail do remetente.  

 

18 – Assinale a alternativa que contém algum 
elemento NÃO pertencente à janela do Word 365: 

A) Botão colar, informação do número de páginas.  

B) Menu Revisão, botão desfazer. 

C) Menu Inserir, botão Iniciar.  

D) Modo de layout de impressão, nível de zoom. 

E) Botão alinhar a direita, tamanho da fonte. 

 

19 – A redação oficial é a maneira pela qual o Poder 
Público redige comunicações oficiais e atos 
normativos.  
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A redação oficial deve caracterizar-se por, EXCETO: 

A) Clareza e precisão; 

B) Objetividade e redundância; 

C) Coesão e coerência; 

D) Impessoalidade e uso da norma padrão da língua 
portuguesa; 

E) Formalidade e padronização; 

 

20 – O relacionamento interpessoal, como o nome já 
diz, diz respeito à interação entre pessoas, podendo 

se dar no meio profissional, pessoal ou familiar. O 
principal objetivo dos relacionamentos interpessoais 
é tornar a convivência mais agradável entre os seres 

humanos. No mundo corporativo o relacionamento 
interpessoal é muito importante para que o 
profissional consiga lidar com crises, conflitos, 

superação de obstáculos e com pessoas de 
diferentes opiniões. Quando isto não acontece, os 
profissionais acabam perdendo o foco e a 

produtividade. 

Sobre este assunto, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     ) Seja comunicativo, saiba falar com alguém, sendo 
objetivo e claro, com simpatia e calma. Outra coisa 
indispensável é saber ouvir. Não fale demais, saiba 
quando parar. 

(     ) Seja educado, não deixe de cumprimentar seu colega de 
trabalho ou agradecer por algo. 

(     ) Saiba a importância de um feedback, desenvolvendo a 
comunicação entre a equipe no ambiente de trabalho. 

(     ) Não esqueça que todos são diferentes. Neste sentido, 
tenha uma mente aberta e seja flexível, pois as empresas 
apresentam pessoas com diferentes hábitos e culturas. 

(     ) Saiba aliar a vida pessoal da vida profissional. Leve seus 
problemas de casa para empresa, pois isso auxilia a boa 
convivência com os colegas de trabalho, o que, 
consequentemente, dará resultados positivos para a 
empresa. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

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

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

E) V, V, V, F, V 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                            
CONTADOR       

16 – De acordo com a Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000, que estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências, em seu art. 2º: Para 
os efeitos desta Lei Complementar, entende-se 

como: 

Relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Ente da Federação:  

2. Empresa controlada:  

3. Empresa estatal dependente:  

4. Receita corrente líquida:  

Coluna 2: 

(     ) Empresa controlada que receba do ente controlador 
recursos financeiros para pagamento de despesas com 

pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, 
no último caso, aqueles provenientes de aumento de 
participação acionária;   

(     ) A União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município; 

(     ) Sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto 
pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação; 

(     ) Somatório das receitas tributárias, de contribuições, 

patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, 
transferências correntes e outras receitas também 
correntes. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 1, 2, 3, 4   B) 3, 2, 1, 4 

C) 2, 1, 3, 4   D) 3, 1, 2, 4 

E) 4, 1, 3, 2 

 

17 – Ainda a respeito da Lei Complementar nº 
101/2000, Art. 19: Para os fins do disposto no caput 
do art. 169 da Constituição, a despesa total com 
pessoal, em cada período de apuração e em cada 

ente da Federação, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida, a seguir 
discriminados: 

I. União: 50% (cinquenta por cento); 

II. Estados: 60% (sessenta por cento); 

III. Municípios: 70% (setenta por cento). 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Apenas o item III está incorreto.  

D) Os itens I e III estão incorretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  

 

18 – As demonstrações contábeis têm uma finalidade 
específica e uma norma legal orientando a 
organização das informações a serem dispostas no 

documento. Isto é importantíssimo para que o 
profissional tenha agilidade na busca das 
informações que interessam a ele, facilitando a 

leitura e a interpretação, e assim evita diferenciação 
nas formas de apresentação, o que tornaria o 
documento de difícil interpretação.  

Acerca deste assunto, classifique os itens abaixo 
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     ) Balanço Patrimonial (BP): Mostra o patrimônio da 
empresa em uma determinada data. 

(     ) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE): Mostra 
se no exercício (ano) a empresa obteve lucro ou prejuízo, 
detalhando as receitas e despesas responsáveis por este 
resultado. 

(     ) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados 
(DLPA): Mostra o destino dado ao lucro da empresa no 
período, ou o motivo do aumento do prejuízo. Pode ser 
substituída, se a opção da empresa for pela elaboração 
da Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido 
(DMPL), uma demonstração que detalha toda a evolução 
do patrimônio líquido, onde o lucro ou prejuízo está 
inserido.  
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(     ) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC): Mostra as 
movimentações ocorridas no caixa, proveniente das 
atividades operacionais da empresa, de financiamento e 
de investimento. Indica a origem e aplicação dos recursos 
da empresa. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

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

E) V, F, V, F 

 

19 – Segundo o artigo 3º do Código Tributário 
Nacional (CTN), um tributo é “toda prestação 
pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela 
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato 

ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada”. A CF em seus 
arts. 145, 149, 149-A, classifica os tributos pela 

Pentapartição (impostos, taxas, contribuições de 
melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições 
especiais). 

Sendo assim, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Segundo o artigo 16º do CTN, imposto “é o tributo 
cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 

dependente de uma atividade estatal específ ica, 
relativa ao contribuinte”.  

B) De acordo com o artigo 77º do CTN, taxa é um tributo  
“que tem como fato gerador o exercício regulador do 
poder de polícia, ou a utilização efetiva e potencial, de 

serviço público específ ico e divisível”. 

C) Segundo o artigo 81º do CTN, contribuições de 
melhoria “é um tributo cobrado pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no 
âmbito de suas respectivas atribuições, para fazer 

face ao custo de obras públicas de que decorra a 
valorização imobiliária, tendo como limite total a 
despesa realizada e como limite individual o 

acréscimo de valor que da obra resultar para cada 
imóvel benef iciado”. É um tributo pouco usual.  

D) De acordo com o artigo 148 da Constituição Federal, 
os empréstimos compulsórios “somente podem ser 
criados diante de situações específ icas (guerra 

externa ou sua iminência e calamidade pública, ou 
investimento público de caráter relevante), e a 
aplicação dos recursos provenientes de sua 

arrecadação é vinculada à despesa correspondente, 
que justif icou sua instituição”. 

E) Contribuições Paraf iscais são tributos utilizados para 
f inanciar atividades públicas. Como exemplo, 
podemos citar: contribuições para alguma atividade 

desenvolvida pelo SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE, 
etc. 

 

20 – De acordo com a Norma Brasileira de 
Contabilidade, NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23 
de setembro de 2016, relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Compreensibilidade 

2. Tempestividade 

3. Comparabilidade 

4. Verificabilidade 

Coluna 2: 

(     ) É a qualidade da informação que possibilita aos usuários 
identificar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos 

de fenômenos. Não é uma qualidade de item individual de 
informação, mas, antes, a qualidade da relação entre dois 
ou mais itens de informação. 

(     ) É  a qualidade da informação que permite que os usuários 
compreendam o seu significado. Os RCPGs devem 
apresentar a informação de maneira que corresponda às 
necessidades e à base do conhecimento dos usuários, 

bem como a natureza da informação apresentada.  

(    )  Significa ter informação disponível para os usuários antes 
que ela perca a sua capacidade de ser útil para fins de 
prestação de contas e responsabilização (accountability) e 
tomada de decisão. Ter informação disponível mais 

rapidamente pode aprimorar a sua utilidade como insumo 
para processos de avaliação da prestação de contas e 
responsabilização (accountability) e a sua capacidade de 
informar e influenciar os processos decisórios.  

(     ) É a qualidade da informação que ajuda a assegurar aos 

usuários que a informação contida nos RCPGs representa 
fielmente os fenômenos econômicos ou de outra natureza 
que se propõe a representar 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 3, 1, 4, 2   B) 1, 3, 2, 4 

C) 3, 1, 2, 4   D) 4, 1, 2, 3 

E) 2, 1, 4, 3 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
ASSISTENTE SOCIAL 

16 –  De acordo com a  Lei nº 12.435, de 6 de julho de 
2011, assinale a alternativa que NÃO é considerado 

um objetivo da Assistência Social: 

A) A proteção social, que visa à garantia da vida, à 
redução de danos e à prevenção da incidência de 
riscos 

B) O amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 

C) A promoção da integração ao mercado de trabalho  

D) A habilitação e reabilitação das pessoas com 
def iciência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária; 

E) A identif icação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde. 

 

17 – A Assistência Social é organizada por tipos de 
proteções. Assinale a alternativa em que todos os 
Serviços citados são Serviços da Proteção Básica: 

A) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 
(PAIF); Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculo e Serviço de Proteção Social Básica no 

domicílio para pessoas com def iciência e idosas. 

B) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 
(PAIF), Serviço Especializado em Abordagem Social 
e Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. 

C) Serviço Especializado em Abordagem Social; Serviço  
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e 
Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para 

pessoas com def iciência e idosas. 

D) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos (PAEFI); Serviço Especializado 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.435-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.435-2011?OpenDocument
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em Abordagem Social e Serviço Especializado para 

Pessoas em Situação de Rua. 

E) Serviço Especializado em Abordagem Social; Serviço  
de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo  

 

18 – De acordo com o Código de Ética do Assistente 
Social, assinale a alternativa que NÂO corresponde a 
uma penalidade que pode ser aplicada em caso de 

infração: 

A) Multa;  

B) Advertência reservada  

C) Suspensão dos direitos políticos. 

D) Suspensão do exercício prof issional; 

E) Cassação do registro prof issional. 

 

19 – De acordo com a Lei de n° 8.66 de junho de 
1993, que regulamenta a profissão do Assistente 
Social, assinale a alternativa que NÃO corresponde a 

uma atribuição privativa do Assistente Social: 

A) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar 
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na 
área de Serviço Social; 

B) Planejar, organizar e administrar programas e 
projetos em Unidade de Serviço Social; 

C) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres sobre a matéria de Serviço 
Social; 

D) Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos 
sociais no sentido de identif icar recursos e de fazer 

uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus 
direitos; 

E) Treinamento, avaliação e supervisão direta de 
estagiários de Serviço Social. 

 

20 – De acordo com o Estatuto da Criança e 
Adolescente em relação ao Direito à 
Profissionalização e à Proteção no Trabalho do 

Adolescente, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A remuneração que o adolescente recebe pelo 
trabalho efetuado ou a participação na venda dos 
produtos de seu trabalho não desf igura o caráter 
educativo. 

B) Ao adolescente até quatorze anos de idade é 
assegurada bolsa de aprendizagem. 

C) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime 
familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido 

em entidade governamental ou não-governamental, é 
permitido trabalho noturno, realizado entre as vinte e 
duas horas de um dia e as cinco horas do dia 

seguinte. 

D) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, 
são assegurados os direitos trabalhistas e 
previdenciários 

E) A formação técnico-prof issional obedecerá ao 
princípio da garantia ao acesso e f requência 
obrigatória ao ensino regular. 

 

 

 

 


