
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA/SC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 30H 
NOME:_______________________________________________    INSCRIÇÃO: _________ 
 
INSTRUÇÕES: 
 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas, CARTÃO-RESPOTA e anexo CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

(este deverá ser preenchido com os dados solicitados e também sua assinatura); 
b) O candidato deverá apor no CADERNO DE PROVA, em local próprio, seu nome legível e número de inscrição. 
c) A prova terá duração de 3(três) horas e 30 minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) Português, 05 (cinco) 

matemática, 05 (cinco) Conhecimentos Gerais e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-

RESPOSTA, marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem 
da prova, conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o 
único documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
l) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
m) Somente utilize caneta azul ou preta; 
n) O caderno de prova, CARTÃO-RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
o) O candidato poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação do gabarito do 

candidato; 
p) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 
 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 
 
 
 
 

 



  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

QUESTÃO 01. Da frase de Monteiro Lobato “Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê” é incorreto afirmar que:  
 
(A) É um incentivo ao hábito da leitura.  
(B) Que a falta de leitura tem consequências em interpretar o que se ouve. 
(C) Que quem não lê mal pode associar o que vê à sua própria realidade pensante.  
(D) Que ler mal é prejudicial à saúde.  
 
QUESTÃO 02. Assinale a alternativa que apresenta conjunção subordinativa final:  
 
(A) Abriu a porta para que a amiga entrasse. 
(B) Somos felizes à medida que amamos.  
(C) Falou tão alto que acordou o bebê.  
(D) Estou tão triste quanto exausto.  
 
QUESTÃO 03. Indique a alternativa que apresenta pronome indefinido:  
 
(A) Enquanto você trabalha, ela dorme.  
(B) Vivi alguns anos em Seara.  
(C) Cada um puxa a brasa para seu assado.  
(D) Sempre confiei em ti.  
 

QUESTÃO 04. Assinale a alternativa que não apresenta erro de grafia:  
 

(A) Cuide para sempre sortir as prateleiras.  
(B) Ele foi preso em fragrante.  
(C) O mandado do prefeito é de quatro anos.  
(D) A cessão na câmara de vereadores já iniciou. 
 

QUESTÃO 05. O adjetivo que não substitui sem alteração de sentido a palavra abundantes na frase abaixo é: 
“As chuvas foram abundantes e houve inundações em vários locais.” 

 

(A) copiosas 
(B) fartas 
(C) abundosas 
(D) frugais.  
 

QUESTÃO 06. Relacione as colunas, ligando as locuções adjetivas aos adjetivos correspondentes:  
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
(1) de bronze. 
(2) de cobre. 
(3) de fogo. 
(4) de marfin. 

(    ) ebóreo. 
(    ) êneo. 
(    ) cúprico. 
(    ) ígneo. 

 

(A) 4 – 2 – 1 – 3. 
(B) 4 – 1 – 2 – 3.  
(C) 2 – 4 – 3 – 1.  
(D) 3 – 2 – 1 – 4.  
 

QUESTÃO 07. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: O cão foi morto ____ bala e os 
meios de comunicação fizeram duras críticas ___ população que não cuida de seus animais. Porém esta 
situação é igual ____ tantas outras e logo cai no esquecimento.  

 
(A) a – à – à.  
(B) a – à – a. 
(C) à – à – a. 
(D) a – a – à. 
 



QUESTÃO 08. Analise as afirmativas abaixo quanto ao uso e interpretação dos numerais e assinale a 
alternativa correta.  

 
I. Recebi o tércio-décimo salário.  
II. Neste sesquicentenário em que completamos cem anos de atividades, queremos agradecer aos 

colaboradores.  
III. Esta é a centésima ajuda que lhe dou.  
IV. Havia uma grosa de lápis na caixa.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 09. Assinale a alternativa que apresenta objeto direto pleonástico:  
 
(A) Preciso de seu abraço.  
(B) Cumpri com minhas obrigações. 
(C) Meu carro, não o empresto a ninguém.  
(D) Esta é a mulher a quem sempre amei.  
 
QUESTÃO 10. Na frase “A crítica ao jogador foi injusta” há:  
 
(A) Adjunto adnominal.  
(B) Complemento nominal.  
(C) Agente da passiva. 
(D) Aposto especificativo.  
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. João fez duas aplicações em investimentos, sendo uma em dólares que representa 80% dos 
investimentos e outra em euros que representa 20%. Sabendo que o dólar obteve uma valorização de 8% 
e o euro uma desvalorização de 1%, ambas em relação ao real, é correto afirmar que: 

 
(A) João obteve um ganho total de 6,2%. 
(B) João obteve um ganho total de 8%. 
(C) João obteve um ganho total de 7%. 
(D) João obteve um prejuízo de 6,2%. 
 
QUESTÃO 12. Certa revenda de veículos faturou 13% de lucro sobre a venda de um veículo ao preço de R$ 

35.000,00. Qual seria o percentual de lucro obtido se o vendedor tivesse vendido o mesmo veículo ao 
valor de R$ 36.540,00? 

 
(A) 18% 
(B) 20% 
(C) 25% 
(D) 30% 

 
QUESTÃO 13. Um reservatório vertical de água com a forma de um cilindro circular reto com diâmetro de 6 

metros e profundidade de 10 metros tem a capacidade aproximada de, admitindo-se π=3,14: 
 
(A) 282,60 litros. 
(B) 28.260 litros. 
(C) 282.600,00 litros. 
(D) 28.600,00 litros. 
 



QUESTÃO 14. Determinada prefeitura possui uma arrecadação total de 3,6 milhões e sua despesa total atual 
com gastos de pessoal é de 48% e com a nomeação de novos aprovados no concurso esse percentual 
subirá para 51%. Qual é a despesa atual e a despesa futura em gastos com pessoal? 

 
(A) 1.700.000,00 e 1.800.000,00 
(B) 1.728.000,00 e 1.836.000,00 
(C) 1.720.000,00 e 1.830.000,00 
(D) 1.000.728,00 e 1.000.830,00 
 
QUESTÃO 15. O gari João, varrendo as ruas de Seara, sozinho, consegue cumprir determinada tarefa em um 

dia de trabalho (8 horas), o gari Pedro, realiza a mesma tarefa em 7 horas, e o gari Luiz em 6 horas. 
Trabalhando os três juntos na execução da mesma tarefa conseguem cumpri-la em, aproximadamente:  

 
(A) 2 horas e 18 minutos 
(B) 6 horas 
(C) 2 horas e 20 minutos 
(D) 2 horas e 22 minutos 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (05 questões) 
 

QUESTÃO 16. Preencha corretamente a lacuna: “Em novembro de 2015 o Brasil aprovou a Lei 13.185, 
considerada um marco jurídico de combate _______________________, sendo a primeira lei nacional que 
objetiva prevenir e combater a prática de intimidação sistemática no pais”.  

 

(A) ao bullying 
(B) a xenofobia 
(C) a discriminação racial 
(D) ao mosquito da dengue 
 

QUESTÃO 17. Assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso, indicado a alternativa correta:  
 

I. (    ) O efeito estufa é resultante, entre outros fatores, do lançamento de gases poluentes na atmosfera, 
como o gás carbônico e o metano, liberados principalmente pela ação humana em atividades como 
transporte, geração de energia e desmatamento, que cresceram significativamente desde a Revolução 
Industrial.  

II. (    ) Uma das consequências mais drásticas do aquecimento global é o derretimento gradual das calotas 
polares, camadas de gelo que cobrem os polos Sul e Norte.  

III. (    ) O Ártico está se aquecendo menos que a média de aquecimento do planeta, porém seu derretimento 
nos oferece um dos maiores perigos, pois liberaria imensos depósitos de gás carbônico.  

IV. (    ) Com o derretimento das calotas polares, poderá haver uma elevação do nível do mar. No século 20, o 
nível já subiu 50 centímetros e segundo a NASA, o nível do mar está aumentando em média 5 centímetros 
por ano e que poderá causar o desaparecimento de algumas cidades litorâneas.  

 

(A) V – V – V – V.  
(B) V – F – V – F.  
(C) F – V – F – V.  
(D) V – V – F – F.  
 

QUESTÃO 18. Publicada na Revista Exame lista de cidades que integram o seleto grupo, segundo a ONU, dos 
municípios com grau de desenvolvimento “muito alto” no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM), pois elas têm IDHM superior a 0,8, sendo que a média do Brasil atualmente é de 0,727. Dentre as 
cidades listadas aparece em 8º lugar município próximo de Seara, que é:  

 

(A) Chapecó.  
(B) Concórdia.  
(C) Joaçaba.  
(D) Piratuba. 
 

Fonte: http://exame.abril.com.br//brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista, acessado em 09 de janeiro de 
2.016.  

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista


QUESTÃO 19. Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Seara e assinale a alternativa correta:  
 
I. O segundo maior Museu Entomológico da América Latina está no Distrito de Nova Teutônia, em Seara.  
II. Em 1924 iniciou-se a demarcação das terras e colonização do povoado de Nova Milano, atualmente Seara.  
III. No início, Nova Milano pertencia ao Distrito de Itá, município de Concórdia. 
IV. Em 15 de março de 1944, Nova Milano passou a chamar-se Seara, em homenagem ao Prefeito de 

Concórdia, Sr. Dogello Goss.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I , II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 20. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os representantes 

do poder estadual e federal brasileiro travado entre 1912 e 1916. Em relação a esta guerra, complete a 
coluna e assinale a alternativa correta: “Figuras estranhas, que levavam uma vida ascética, perambulavam 
pelos estados sulinos e eram chamados de ___________ pela população e o mais famoso foi João Maria 
D´Agostini, imigrante italiano que distribuía caridade.” 

 
(A) Benzedeiros. 
(B) Padres. 
(C) Curandeiros. 
(D) Monges. 
 

Fonte: Os Guerrilheiros do Contestado, Renato Mocellin, 1 ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2014. 

 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

QUESTÃO 21. Relativamente ao diagnóstico socioterritorial para as ações do SUAS é possível afirmar que:  
 

I. Ao elaborar o diagnóstico socioterritorial, o gestor deve não apenas levantar dados sobre a situação social, 
econômica, cultural, ambiental, etc., dos cidadãos e do município, mas também deve elaborar relatório 
com georreferenciamento no território, tanto da rede de Assistência Social, quanto das demais políticas 
públicas.   

II. No campo da promoção e da proteção social, o território é entendido como o eixo para a compreensão da 
dinâmica dos problemas sociais relacionados às situações de vulnerabilidade e risco, assim como o lócus 
para seu enfrentamento.   

III. O diagnóstico tem por base o conhecimento da realidade a partir da leitura dos territórios, microterritórios 
ou outros recortes socioterritoriais que possibilitem identificar as dinâmicas sociais, econômicas, políticas 
e culturais que os caracterizam, reconhecendo as suas demandas e potencialidades.  

IV. A realização de diagnóstico socioterritorial requer um processo contínuo de investigação das situações de 
risco e vulnerabilidade social presentes nos territórios, acompanhado da interpretação e análise da 
realidade socioterritorial e das demandas sociais que estão em constante mutação, estabelecendo 
relações e avaliações de resultados e de impacto das ações planejadas.  

V. Segundo a Norma Operacional Básica (NOB SUAS) 2012 (Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, do 
Conselho Nacional de Assistência Social): Art. 20. A realização de diagnóstico socioterritorial, a cada 
quadriênio, compõe a elaboração dos Planos de Assistência Social em cada esfera de governo.  

 
Analise as afirmativas acima e assinale a alternativa correta: 
 
(A) somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 
(B) somente as afirmativas  II, IV estão corretas. 
(C) somente as afirmativas  I, II e III estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 

 



QUESTÃO 22. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I. A intersetorialidade se refere à articulação entre setores e saberes, para responder, de forma integrada, a 

um objetivo comum. É uma nova maneira de trabalhar, de governar e de construir políticas públicas, que 
possibilita a superação da fragmentação dos conhecimentos e das estruturas sociais, para produzir efeitos 
mais significativos na vida da população, respondendo com efetividade a problemas sociais complexos. 

II. A promoção da articulação intersetorial depende de uma ação deliberada, que pressupõe a ideia de 
conexão, vínculo, relações horizontais entre parceiros, interdependência de serviços, respeito à 
diversidade e às particularidades de cada setor. 

III. A intersetorialidade se materializa mediante a criação de espaços de comunicação, do aumento da 
capacidade de negociação e da disponibilidade em se trabalhar com conflitos. Sua efetividade depende de 
um investimento dos municípios e DF, na promoção da intersetorialidade local, bem como da capacidade 
em estabelecer e coordenar fluxos de demandas e informações entre as organizações e atores sociais 
envolvidos. 

IV. A articulação intersetorial não está sob a governabilidade da política de Assistência Social. Para que 
aconteça, é necessário um papel ativo do poder executivo municipal ou do DF, como articulador político 
entre as diversas secretarias que atuam nos territórios dos CRAS, de modo a priorizar, estimular e criar 
condições para a articulação intersetorial local.  

V. A articulação intersetorial deve envolver escolas, postos de saúde, unidades de formação profissional, 
representantes da área de infraestrutura, habitação, esporte, lazer e cultura, dentre outros. 

 
(A) somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 
(B) somente as afirmativas II, IV estão corretas. 
(C) somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 23.  Sobre o Plano Municipal de Assistência Social, assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso: 
 
I. (   ) O Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) é um instrumento de gestão da Política de Assistência 

Social e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que materializa as diretrizes da Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS) em nível federal. 

II. (   ) A partir das conclusões do diagnóstico socioterritorial, o Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) 
constrói soluções para as vulnerabilidades e riscos sociais presentes no município.  

III. (   ) O Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) organiza, regula e norteia a execução da política de 
assistência social no município; informa as características da pobreza no município; calcula o tamanho da 
rede socioassistencial; aponta as soluções encontradas pela prefeitura no combate à vulnerabilidade social 
e os programas e ações compatíveis; estipula prazos, valores e objetivos.  

IV. (   ) O Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) é o roteiro que dirá o que deve ser feito, como será 
feito e com que recursos.  

V. (  ) O Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) é uma ferramenta de gestão fundamental para a 
consecução da assistência social em nível local, articulada às outras esferas governamentais. Sua 
elaboração compete ao Conselho Municipal de Assistência Social no município, conforme o art. 18 da 
NOB/Suas 2012.  

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
(A) F – V – V – V – V. 
(B) F – V – V – V – F. 
(C) V – V – V – V – F.   
(D) V – F – V – V – V. 
 
 

 

 

 



QUESTÃO 24. Assinale a única alternativa correta: O trabalho social com famílias do PAIF pode ocorrer por 
meio dos dois processos distintos, porém complementares, que são:  

 

(A) 1- O atendimento que consiste numa ação imediata de prestação ou oferta de atenção, com vistas a uma 
resposta qualificada de uma demanda da família ou do território, ou seja, a inserção em alguma das ações 
do serviço. 2- O acompanhamento familiar que refere-se a um conjunto de intervenções, desenvolvidas de 
forma continuada, a partir do estabelecimento de compromissos entre famílias e profissionais, que 
pressupõem a construção de um Plano de Acompanhamento Familiar - com objetivos a serem alcançados, 
a realização de mediações periódicas, a inserção em ações do PAIF, buscando a superação gradativa das 
vulnerabilidades vivenciadas. 

(B) 1- A acolhida que consiste no processo de contato inicial do usuário com o PAIF e tem por objetivo instituir 
o vínculo necessário entre as famílias usuárias e o PAIF para a continuidade do atendimento sócio 
assistencial iniciado. 2-O acompanhamento familiar, que refere-se a um conjunto de intervenções, 
desenvolvidas de forma continuada, a partir do estabelecimento de compromissos entre famílias e 
profissionais, que pressupõem a construção de um Plano de Acompanhamento Familiar - com objetivos a 
serem alcançados, a realização de mediações periódicas, a inserção em ações do PAIF, buscando a 
superação gradativa das vulnerabilidades vivenciadas. 

(C) 1- O atendimento que refere-se a uma ação imediata de prestação ou oferta de atenção, com vistas a uma 
resposta qualificada de uma demanda da família ou do território, ou seja, a inserção em alguma das ações 
do serviço. 2- As oficinas com famílias que consistem na realização de encontros previamente organizados, 
com objetivos de curto prazo a serem atingidos com um conjunto de famílias, por meio de seus 
responsáveis ou outros representantes, sob a condução de técnicos de nível superior do CRAS. 

(D) 1- A acolhida que refere-se ao processo de contato inicial do usuário com o PAIF e tem por objetivo 
instituir o vínculo necessário entre as famílias usuárias e o PAIF para a continuidade do atendimento sócio 
assistencial iniciado. 2- As oficinas com famílias que consistem na realização de encontros previamente 
organizados, com objetivos de curto prazo a serem atingidos com um conjunto de famílias, por meio de 
seus responsáveis ou outros representantes, sob a condução de técnicos de nível superior do CRAS. 

 

QUESTÃO 25. Qual concepção de família na Política Nacional de Assistência Social (PNAS)? Analise as 
alternativas e assinale a correta: 

 

(A) Grupo de pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade. A família, 
independente dos formatos ou modelos que assume, é mediadora das relações entre os sujeitos e a 
coletividade. Caracteriza-se como um espaço contraditório, cuja dinâmica cotidiana de convivência é 
marcada por conflitos e geralmente, também, por desigualdades, sendo a família a base fundamental no 
âmbito da proteção social.  

(B) Grupo de pessoas que moram juntas e desempenham os papéis de procriação, administração econômica e 
direção política. A família, dependente dos formatos ou modelos que assume, é mediadora das relações 
entre os sujeitos e a coletividade. Caracteriza-se como um espaço de desenvolvimento das relações 
afetivas e dos valores morais, sendo a família a base fundamental no âmbito da proteção social.   

(C) Unidade nuclear formada por um ou mais indivíduos, incluindo as pessoas que contribuem para a 
formação da renda, ou que tenham suas necessidades atendidas por aquela unidade familiar. A família, 
dependente dos formatos ou modelos que assume, é mediadora das relações entre os sujeitos e a 
coletividade. O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afetos, proteção. Caracteriza-se 
como um espaço de desenvolvimento das relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar, sendo a 
família o foco de atenção da PNAS.   

(D) Grupo de pessoas que se acham unidas por laços de parentesco. Estes laços podem ser de dois tipos: 
vínculos por afinidade, como o casal, e consanguíneos como a filiação entre pais e filhos. A família, 
independente dos formatos ou modelos que assume, é mediadora das relações entre os sujeitos e a 
coletividade. O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afetos, proteção. Caracteriza-se 
como um espaço de desenvolvimento das relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar, sendo a 
família o foco de atuação da PNAS.  

 

QUESTÃO 26. Qual deve ser o perfil do Coordenador do CREAS? Assinale a única alternativa incorreta: 
 

(A) Experiência na área social, em gestão pública e coordenação de equipes. 
(B) Conhecimento da legislação referente à política de Assistência Social, direitos socioassistenciais e    
(C) Legislações relacionadas a segmentos específicos. 
(D) Habilidade para se comunicar com as famílias e os indivíduos. 



QUESTÃO 27. Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso e assinale a sequência correta: 
 
I. (   ) O PAIF é o principal serviço da proteção social básica que desenvolve o trabalho social com famílias. Foi 

reconhecido pelo governo federal como um serviço continuado de proteção básica (Decreto nº 
5.085/2004) passando a integrar a rede de serviços socioassistenciais. 

II. (   ) O CRAS é a estrutura física onde o serviço PAIF é executado, sendo a unidade pública estatal de 
referência da rede de proteção social básica.  

III. (   ) Constituem usuários do PAIF as famílias territorialmente referenciadas ao CRAS, em situação de 
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da 
fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade 
e risco social.  

IV. (    ) O PAIF deve ser obrigatoriamente ofertado no CRAS. Não existe CRAS sem a oferta do PAIF. 
V. (    ) Todas as famílias residentes nos territórios de abrangência dos CRAS serão obrigatoriamente inseridas 

no PAIF. 
 
(A) F – V – V – V –V.  
(B) F – V – V – V – F. 
(C) V – V – V – V – F.   

(D) V – F – V – V – V. 
 
QUESTÃO 28.  Analise as afirmativas em relação ao Benefício da Prestação Continuada (BPC) e assinale “V” 

para verdadeiro e “F” para falso, marcando a alternativa correta. 
 
I. (    ) O BPC de uma pessoa idosa não entra no cálculo da renda mensal familiar para concessão do benefício 

a outro idoso da mesma família, de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 
2003. 

II. (   ) A remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz ou de estagiário será considerada 
para fins do cálculo da renda mensal familiar. 

III. (   ) O BPC Trabalho foi criado para atender prioritariamente beneficiários entre 16 e 45 anos que querem 
trabalhar, mas encontram dificuldades para obter formação profissional e qualificação para inserção no 
mercado de trabalho.  

IV. (   ) Para ter direito ao BPC, o solicitante precisa comprovar que a renda mensal da família é inferior a ¼ 
(um quarto) do salário mínimo.  As pessoas com deficiência não precisam passar por avaliação médica e 
social. É importante esclarecer que o benefício não pode ser concedido ao cidadão que recebe qualquer 
benefício previdenciário público ou privado.  

V. (   ) O Programa BPC na Escola tem como objetivo garantir o acesso e a permanência na escola de crianças 
e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício de Prestação Continuada da.  

 
(A) F – V – V – V – V. 
(B) F – V – V – V – F. 
(C) V – V – V – F – V.  
(D) V – F – V – F – V. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃO  29. Analise as afirmativas e assinale a única alternativa correta:  
 
I. Todo o recurso financeiro do BPC provém do orçamento da Seguridade Social, sendo administrado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e repassado ao Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). A prestação e o financiamento dos benefícios eventuais estão na esfera de 
competência dos municípios e do Distrito Federal, com responsabilidade de cofinanciamento pelos 
estados.  

II. Os Benefícios Assistenciais se dividem em duas modalidades direcionadas a públicos específicos: o 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) e os Benefícios Eventuais. 

III. O BPC garante a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso, com idade de 60 anos ou mais, e à 
pessoa com deficiência, de qualquer idade, incapacitada para a vida independente e para o trabalho, que 
comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família.  

IV. Os Benefícios Eventuais caracterizam-se por seu caráter permanente e pelo objetivo de dar suporte aos 
cidadãos e suas famílias em momentos de fragilidade.  

V. Os Benefícios Assistenciais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) são prestados de 
forma articulada às demais garantias, o que significa um trabalho continuado com as famílias atendidas, 
com objetivo de incluí-las nos serviços previstos, além de promover a superação das situações de 
vulnerabilidade. 

 

(A) somente as frases I,  II e V estão corretas. 
(B) somente as frases   II,  IV e V estão corretas. 
(C) somente as frases  I,  II e III estão corretas. 
(D) todas as frases estão corretas. 
 

QUESTÃO 30. Segundo o estatuto do idoso, analise as alternativas e assinale a correta: 
 

(A) Carteira do Idoso é um instrumento de acesso à garantia da gratuidade de vagas e desconto de 50% 
(cinquenta por cento), no mínimo, do valor das passagens interestaduais para idosos cuja idade seja igual 
ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos, com renda individual igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos, 
sem meios de comprovação de renda, mediante a inserção no Cadastro Único.  

(B) Carteira do Idoso é um instrumento de acesso à garantia da gratuidade de vagas e desconto de 50% 

(cinquenta por cento), no mínimo, do valor das passagens interestaduais para idosos cuja idade seja igual 

ou superior a 60 (sessenta) anos, com renda individual igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos, sem 

meios de comprovação de renda, mediante a inserção no Cadastro Único.  

(C) Carteira do Idoso é um instrumento de acesso à garantia da gratuidade de vagas e desconto de 50% 
(cinquenta por cento), no mínimo, do valor das passagens interestaduais para idosos cuja idade seja igual 
ou superior a 60 (sessenta) anos, com renda per capita mensal da família inferior a ¼ (um quarto) do 
salário mínimo, sem meios de comprovação de renda, mediante a inserção no Cadastro Único.  

(D) Carteira do Idoso é um instrumento de acesso à garantia da gratuidade de vagas e desconto de 50% 
(cinquenta por cento), no mínimo, do valor das passagens interestaduais para idosos cuja idade seja igual 
ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos, com renda per capita mensal da família inferior a ¼ (um quarto) 
do salário mínimo, sem meios de comprovação de renda, mediante a inserção no Cadastro Único. 

 

QUESTÃO 31. O artigo 176 da Lei Orgânica do Município de Seara/SC prevê que o Município prestará, em 
cooperação com os órgãos da União e do Estado, assistência social a quem dela necessitar, objetivando: 

 

I. a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e ao deficiente. 
II. o amparo à criança, ao adolescente e à mulher vítima de violência. 
III. a promoção da integração ao mercado do trabalho. 
IV. a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária.  
V. a promoção de programas educativos de controle de natalidade e saúde da mulher. 
 

Assinale a alternativa correta, com base nas informações acima: 
 

(A) estão corretas as frases III, IV e V.  
(B) estão corretas as frases  I,  III e IV . 
(C) estão corretas as frases I, IV e V . 
(D) todas as afirmativas estão corretas. 



 

QUESTÃO 32. Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso: 
 

I. (   ) O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e 
realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a 
fiscalização do Ministério Público. 

II. (   ) O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o 
território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano antecedente ao 
da eleição presidencial.  

III. (   ) A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao processo de 
escolha. 

IV. (   ) No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, 
prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de 
pequeno valor. 

V. (   ) São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e 
genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhado, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. 

 

(A) F – V – V – V – V.   
(B) F – V – V – V – F. 
(C) V – F – F – V – V. 
(D) V – F – V – V – F.  
 

QUESTÃO 33. A Lei nº 12.010, de 3 de agosto de 2009, dispõe sobre o aperfeiçoamento da sistemática prevista para 
garantia do direito à convivência familiar a todas as crianças e adolescentes, na forma prevista pela Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Neste contexto, com relação à adoção é 
correto afirmar: Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso: 

 
I. (  ) Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto 

que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na 
constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade 
com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão. 

II. (   ) A adoção é medida excepcional e revogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos 
de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. 

III. (  ) A adoção internacional somente será deferida se, após consulta ao cadastro de pessoas ou casais habilitados 
à adoção, mantido pela Justiça da Infância e da Juventude na comarca, bem como aos cadastros estadual e 
nacional, não for encontrado interessado com residência permanente no Brasil. 

IV. (   ) Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, a decisão da autoridade competente do 
país de origem da criança ou do adolescente será conhecida pela Autoridade Central Estadual que tiver 
processado o pedido de habilitação dos pais adotivos, que comunicará o fato à Autoridade Central Federal e 
determinará as providências necessárias à expedição do Certificado de Naturalização Provisório. 

V. (    ) A morte dos adotantes não restabelece o pátrio poder dos pais naturais. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
(A) F – V – V – V – V.   
(B) F – V – V – V – F. 
(C) V – V – V – F – V. 
(D) V – F – V – V – F. 
 

QUESTÃO 34. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas: “Toda criança ou adolescente que 
estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no 
máximo, a cada _________________, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório 
elaborado por equipe _______________ou _________________, decidir de forma fundamentada pela 
possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades 
previstas em lei.” 

 

(A) 12 (doze)  meses, interprofissional, multidisciplinar. 
(B) 6 (seis) meses, interprofissional, multidisciplinar. 
(C) 12 (doze)  meses, sociojurídica, forense. 
(D) 6 (seis) meses, sociojurídica, forense. 



QUESTÃO 35. De acordo com o artigo 63 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a formação técnico-
profissional obedecerá aos seguintes princípios. Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso: 

 
I. garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. 
II. é proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade. 
III. atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. 
IV. horário especial para o exercício das atividades. 
V. a garantia de oferta de ensino noturno regular para todos. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
(A) F – V – V – V – V.   
(B) F – V – V – V – F. 
(C) V – F – V – V – F. 

(D) V – V – V – F – V.  
 
QUESTÃO 36. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. “A Atenção Básica caracteriza-se 

por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a __________ e a 
__________ da saúde, a __________ de agravos, o __________, o __________, a __________, 
__________ de danos e a __________da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que 
impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde 
das coletividades”. 

 
(A) promoção,  proteção,  prevenção,  diagnóstico,  tratamento,  habilitação,  redução,  educação. 
(B) proteção,  promoção,  prevenção,  tratamento, diagnóstico,  habilitação,  redução,  manutenção. 
(C) promoção,  proteção,  prevenção,  diagnóstico,  tratamento,  reabilitação,  redução,  manutenção. 
(D) promoção,  proteção,  prevenção,  diagnóstico,  cuidado,  habilitação,  redução,  educação. 
 
QUESTÃO 37. Leia atentamente as afirmativas abaixo: 
 
I. O dever 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. 

II. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais 
para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, 
na forma do regulamento. 

III. Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os 
procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre 
outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. 

IV. O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a receita 
estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela 
sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo 
em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

V. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

Assinale a alternativa correta: 
 
(A) somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 
(B) somente as afirmativas II, IV estão corretas. 
(C) somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

 



QUESTÃO 38. Em relação ao Nucleo de Apoio à Saúde da Família, assinale a única alternativa incorreta: 

 
(A) O NASF é uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar 

de maneira integrada e apoiando os profissionais das Equipes Saúde da Família, das Equipes de Atenção 
Básica para populações específicas, compartilhando as práticas e saberes em saúde nos territórios sob 
responsabilidade destas equipes.  

(B) Criado com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua 
resolubilidade, o NASF deve buscar contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS, 
principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e 
de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários e 
ambientais dentro dos territórios.  

(C) Os NASF fazem parte da atenção básica e se constituem como serviços com unidades físicas 
independentes ou especiais. Para exercer suas atividades, as equipes NASF devem ter uma 
unidade/estrutura física própria. 

(D) O NASF trabalha na lógica do apoio matricial. Isso significa, em síntese, uma estratégia de organização da 
clínica e do cuidado em saúde a partir da integração e cooperação entre as equipes responsáveis pelo 
cuidado de determinado território. São exemplos de ações de apoio matricial: discussão de casos, 
atendimentos compartilhados (NASF + ESF vinculada), atendimentos individuais do profissional do NASF 
precedida ou seguida de discussão com a ESF, construção conjunta de projetos terapêuticos, ações de 
educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais e da coletividade, 
ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das 
equipes e etc.  

 
QUESTÃO 39. As atribuições e competências dos profissionais de Serviço Social, sejam aquelas realizadas na 

política de Assistência Social ou em outro espaço sócio ocupacional, são orientadas e norteadas por 
direitos e deveres constantes no Código de Ética Profissional e na Lei de Regulamentação da Profissão, que 
devem ser observados e respeitados, tanto pelos profissionais, quanto pelas instituições empregadoras. 
No que se refere aos direitos dos assistentes sociais, o artigo 2º do Código de Ética assegura:  

 
I. Garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas na Lei de Regulamentação da 

Profissão e dos princípios firmados neste Código.  
II. Violabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o dessegredo 

profissional. 
III. Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional. 
IV. Pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse 

da população. 
V. Relativa autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais 

incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções. 
 
Assinale a alternativa correta, com base nas informações acima: 
 
(A) estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV. 
(B) estão corretas apenas as afirmativas I, II e V. 
(C) estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV. 
(D) todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 40. Marque a alternativa que corretamente completa as lacunas. “As diretrizes do Estatuto da 

Cidade devem ser utilizadas pelo município de acordo com as características locais. Isto é feito através do 
plano diretor, que “é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana” do 
município (Estatuto da Cidade, artigo 40). O objetivo é garantir o desenvolvimento das funções 
______________, ______________ e ______________ do município, gerando um ambiente de inclusão 
socioeconômica de todos os cidadãos e de respeito ao meio ambiente.” 

 
(A) econômicas, sociais e ambientais. 
(B) econômicas, políticas e socioambientais. 
(C) políticas, sociais e ambientais. 
(D) econômicas, políticas e socioambiental. 


