
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 001/2017  

CARGO: Monitor Social 
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 2(duas) horas e 30(trinta) minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-

RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) questões de Português, 05 

(cinco) questões de Matemática (Raciocínio Lógico) e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 
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 25, 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 diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

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) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) 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) 
 

 
(Texto) 

 
QUESTÃO 01. O segmento do texto que está traduzido de maneira a não prejudicar o sentido original é: 
 
(A) “Trabalhar, então, era impensável. Acho que isso não acontecia somente com os imigrantes alemães, pois 

raramente se vê profissionais mulheres que nasceram no início do século passado (muitas delas, vivas até 
hoje, são nossas avós e bisavós).” / Trabalhar, então, era concebível. Acho que isso não acontecia somente 
com os imigrantes alemães, pois raramente se vê profissionais mulheres que nasceram no início do século 
passado (muitas delas, vivas até hoje, são nossas avós e bisavós). 

(B) “A ideia era de que a mulher trabalhasse meio período para que não comprometesse os afazeres domésticos 
e os cuidados com os filhos, que, naquela época, eram de responsabilidade exclusiva da mulher.” / A ideia 
era de que a mulher trabalhasse meio período para que não comprometesse os afazeres domésticos e os 
cuidados com os filhos, que, naquela época, eram de leviandade exclusiva da mulher. 

(C) “Algumas moças conseguiam se tornar professoras – uma das únicas profissões bem vistas pelos pais de 
outrora.” / Algumas moças conseguiam se tornar professoras – uma das únicas profissões bem vistas pelos 
pais de antanho. 

(D) “Portanto, ninguém mais fica chocado quando uma esposa bem-sucedida profissionalmente trabalha de sol 
a sol e seu marido decide ficar em casa cuidando das crianças.” / Assim sendo, ninguém mais fica obstúpido 
quando uma esposa infausta profissionalmente trabalha de sol a sol e seu marido decide ficar em casa 
cuidando das crianças. 

 

  



QUESTÃO 02. Analise o trecho abaixo. 
 
“A mulher pode, até por lei, escolher e exercer qualquer profissão. Tudo isso mudou porque a mentalidade das 

pessoas mudou.”. (linhas 20 a 22) 
 
Considerado o trecho acima e o contexto em que está inserido, é apropriado afirmar: 
 
(A) Atualmente, está definido por lei que a mulher pode exercer a profissão que bem entender. Isso tudo porque 

a mentalidade das pessoas mudou. 
(B) Se a mentalidade das pessoas não tivesse mudado, a mulher continuaria sendo independente para escolher 

suas próprias vontades. 
(C) Precisou-se definir uma lei para que a mulher pudesse exercer qualquer profissão, pois mesmo com o passar 

do tempo, a mentalidade das pessoas não muda. 
(D) As leis são criadas para defender os direitos das pessoas, por isso são tão importantes no contexto atual. 
 
QUESTÃO 03. De acordo com as regras de concordância, é correto afirmar que o verbo “encontram” (linha 29) 

do Texto está flexionado na terceira pessoa do plural, pois concorda em número e pessoa com o seguinte 
elemento: 

 
(A) “Em todos os lugares” (linhas 27 a 28). 
(B) “Os jovens de hoje” (linha 28). 
(C) “Profissionais de ambos os sexos” (linha 29). 
(D) “Frequentam” (linha 28). 
 
QUESTÃO 04. Analise o trecho abaixo: 
 
“Portanto, ninguém mais fica chocado quando uma esposa bem-sucedida profissionalmente trabalha de sol a 

sol e seu marido decide ficar em casa cuidando das crianças. Que bom que evoluímos!” (linhas 30 a 33) 
 
O termo sublinhado no período no trecho poderia ser corretamente substituído pela expressão: 
 
(A) No entretanto. 
(B) Porquê. 
(C) Destarte. 
(D) Contudo. 
 
QUESTÃO 05. Em relação à acentuação gráfica do Texto, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A palavra “domésticos” (linha 14) leva acento pela mesma regra que a palavra “bisavó” (linha 10). 
(B) Acrescentando-se crase em “A” (linha 24) não haveria problemas com erro de acentuação gráfica. 
(C) A palavra “vê” (linha 7) é acentuada devido à regra dos acentos diferenciais. 
(D) A palavra “histórias” (linha 1) é acentuada devido à seguinte regra gramatical: acentuam-se as palavras 

paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de “s”. 
 
QUESTÃO 06. Analise o trecho abaixo: 
 
“Sempre me incomodavam as histórias contadas pela minha mãe – filha e neta de imigrantes alemães –, que 

dizia que seus antepassados proibiam suas filhas de completarem os estudos.”. (linhas 1 a 4) 
 
Acerca dos conhecimentos sobre encontros vocálicos, assinale a alternativa que se refere à palavra sublinhada: 
 
(A) A palavra em destaque possui um ditongo decrescente. 
(B) A palavra em destaque possui um ditongo crescente. 
(C) A palavra em destaque possui um tritongo. 
(D) A palavra em destaque possui um hiato. 
 
  



QUESTÃO 07. Analise o trecho abaixo: 
 
“A geração que está aí nunca ouviu isso; eles já nasceram de uma obstetra ou foram tratados por pelo menos 

uma médica durante sua vida.”. (linhas 24 a 27) 
 
Assinale o tempo e o modo verbal no qual se encontra a palavra destacada: 
 
(A) Pretérito mais-que-perfeito do Subjuntivo. 
(B) Pretérito Perfeito do Indicativo. 
(C) Infinitivo. 
(D) Pretérito Imperfeito do Indicativo. 
 
QUESTÃO 08. “Certas palavras, por vezes enquadradas impropriamente entre os advérbios, passaram a ter, com 

a Nomenclatura Gramatical Brasileira, classificação à parte, mas sem nome especial” (Celso Cunha e Lindrey 
Cintra).  

 
Assinale a alternativa que a palavra em destaque é considerada incorretamente como um advérbio: 
 
(A) Pior eu sei lá, Pedro, pior que uma desgraça! 
(B) Os pais choravam tristemente... 
(C) Maria acordou no meio da noite. 
(D) Ela ouvia-o atentamente. 
 
QUESTÃO 09. Os verbos variam de significado a depender de sua regência. Nesse sentido, é correto afirmar que 

o verbo “visar” no sentido de “mirar em determinado alvo”: 
 
(A) O locativo vem introduzido pela preposição “em”. 
(B) Usa-se indistintamente como transitivo direto ou indireto.  
(C) É transitivo direto, não sendo introduzido por preposição. 
(D) O objeto indireto deve ser encabeçado pela preposição “a”. 
 
QUESTÃO 10. De acordo com as normas de concordância verbal, assinale a alternativa que apresenta 

concordância correta: 
 
(A) Os Estados Unidos importa muita mercadoria de outros países. 
(B) O engenheiro foi uma das pessoas que me incentivou. 
(C) Fazem cinco anos que estou na universidade, logo me formarei. 
(D) Os pais e a filha abraçou-se. 
 
  



II - PROVA DE MATEMÁTICA (Raciocínio Lógico) – (05 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. A função do primeiro grau que representa o gráfico a seguir é: 

 

(A) 𝑦 =  
2

3
𝑥 − 8. 

(B) 𝑦 =  −8𝑥 +
3

2
 

(C) 𝑦 =  8𝑥 −
2

3
. 

(D) 𝑦 =  −
2

3
𝑥 + 8. 

 

QUESTÃO 12. Para produzir 1.500 embalagens plásticas são necessárias 3 horas de trabalho. Para uma produção 
de 4.200 embalagens do mesmo tamanho, quantas horas, aproximadamente, serão necessárias? 

 
(A) 8 horas e 24 minutos. 
(B) 6 horas e 48 minutos. 
(C) 7 horas e 30 minutos. 
(D) 8 horas e 40 minutos. 
 
QUESTÃO 13. O comprimento de uma pista circular de atletismo com 75 metros de raio é? (Adote π = 3,14). 
 
(A) 235,5 metros. 
(B) 471 metros. 
(C) 417 metros. 
(D) 234,4 metros. 
 
QUESTÃO 14. Geovane recebeu de indenização trabalhista um valor total de R$ 7.500,00. Fez a aplicação deste 

valor a juros simples de 0,9% ao mês por um período de 1 ano e meio. Qual o montante acumulado no final 
do investimento? 

 
(A) R$ 7.601,25 
(B) R$ 8.925,55. 
(C) R$ 8.715,00. 
(D) R$ 1.215,00. 
 
QUESTÃO 15. A área ocupada por uma quadra de formato trapezoidal regular, com base menor de 5 metros, 

base maior com 9 metros e altura de 4 metros é de: 
 
(A) 24 m2. 
(B) 36 m2 
(C) 56 m2. 
(D) 28 m2. 
 
  



III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (10 questões) 
 

 
QUESTÃO 16. Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a assistência social organiza-se pelos 

seguintes tipos de proteção:  
 

(A) Proteção Social Básica e Inicial. 
(B) Proteção Social Plena e Média. 
(C) Proteção Especial de Média e Alta Complexidade. 
(D) Proteção Social Básica e Especial. 
 

QUESTÃO 17. A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes, conforme a Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS), exceto:  

 
(A) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
(B) Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando 

único das ações em cada esfera de governo. 
(C) Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 

controle das ações em todos os níveis. 
(D) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de 

governo. 
 

QUESTÃO 18. De acordo com o Art.16 da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), as instâncias deliberativas 
do SUAS, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, são:  

 

(A) Escolas. 
(B) Fundo Público de Assistência Social. 
(C) Conselhos de Assistência Social. 
(D) Poder Judiciário. 
 

QUESTÃO 19. Assinale a alternativa que apresenta exclusivamente serviços da Proteção Social de Média 
Complexidade. 

 

(A) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Cuidado no domicílio. 
(B) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família e Serviço de Habilitação e Reabilitação na comunidade 

das pessoas com deficiência.  
(C) Casa Lar e Família Substituta. 
(D) Plantão Social e Abordagem de Rua. 
 

QUESTÃO 20. Acerca do tema da matricialidade sociofamiliar exposta na Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), leia os itens a seguir: 

 

I. A centralidade da família é garantida à medida que na Assistência Social, com base em indicadores das 
necessidades familiares, se desenvolva uma política de cunho universalista, que em conjunto com as 
transferências de renda em patamares aceitáveis se desenvolva, prioritariamente, em redes 
socioassistenciais que suportem as tarefas cotidianas de cuidado e que valorizem a convivência familiar e 
comunitária. 

II. Os serviços de proteção social, básica e especial, voltados para a atenção às famílias deverão ser prestados, 
preferencialmente, em unidades próprias dos Municípios, através dos Centros de Referência da Assistência 
Social básico e especializado.  

III. Os serviços, programas, projetos de atenção às famílias e indivíduos poderão ser executados em parceria 
com as entidades não-governamentais de assistência social, integrando a rede socioassistencial.  

 

Dos itens acima: 
 

(A) Apenas I e II estão corretos. 
(B) Apenas I e III estão corretos. 
(C) Apenas II e III estão corretos. 
(D) Apenas I, II e III estão corretos. 
 



QUESTÃO 21. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as 
seguintes medidas, exceto:  

 

(A) Advertência. 
(B) Trabalho. 
(C) Prestação de serviços à comunidade. 
(D) Liberdade assistida. 
 

QUESTÃO 22. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), constitui atribuição do Conselho 
Tutelar: 

 

(A) Não atender as crianças e adolescentes. 
(B) Não atender e aconselhar os pais ou responsável.  
(C) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os 

direitos da criança ou adolescente. 
(D) Não expedir notificações.  
 

QUESTÃO 23. Leia as afirmativas abaixo sobre o tema da Educação Básica exposto da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, e classifique-as em “V” (verdadeiro) e “F” (falso). Em seguida, escolha a alternativa 
correta. 

 

I. (__) A educação básica tem por finalidades não desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores.  

II. (__) A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular 
de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou 
por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 
recomendar.  

III. (__) O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a 
critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei.  

IV. (__) A escola não poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre 
estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais.  

 

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

QUESTÃO 24. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente, assegurando-se lhes, 
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.  

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação do seguinte direito: 

 

(A) Direito à vida. 
(B) Direito ao lazer. 
(C) Direito ao trabalho. 
(D) Direito ao respeito. 
 

QUESTÃO 25. Assumir uma função pública requer do profissional, alguns princípios básicos, porém muitos 
importantes, para o alcance dos objetivos. Neste sentido, marque a opção que não condiz com as atitudes 
e atribuições requeridas no exercício profissional: 

 

(A) Eficiência. 
(B) Ausência de ética. 
(C) Legalidade. 
(D) Impessoalidade. 

 


