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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Leia os textos publicitários 01 e 02 para responder às perguntas de 01 a 05: 

 

TEXTO 01  

 

 
 

TEXTO 02 

 

 

01. Em relação à frase: “A digital de cada um faz a diferença” e o recurso das imagens nos textos 

publicitários é correto o que se afirma em: 

A) O recurso da imagem do dedo e a palavra digital é para ficar claro o que é a digital. 

B) Os diferentes sentidos atribuídos às imagens e à frase se chama polissemia. 

C) Não há sentido polissêmico entre imagem e frase por se tratar de um chamado para 

cadastramento biométrico. 

D) As imagens representam diferentes etnias e, por isso, não se relacionam com a frase, porque a 

digital é única para cada cidadão.  
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02. Nas frases: “Venha para a biometria. Cadastre suas digitais”, os verbos em destaque estão: 

A) No presente do subjuntivo. 

B) No presente do indicativo. 

C) No futuro do presente. 

D) No modo imperativo. 

 

03. Nas frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, o uso da preposição para:  

A) Está correto nas duas frases, porque pra é uma simplificação de para. 

B) Está correto apenas na segunda frase. 

C) Está correto nas duas frases, porque quando usada em sequência se usa pra. 

D) Está correto apenas na primeira frase, porque em campanha publicitária o uso padrão da 

linguagem dificulta a compreensão da população. 

 

04. Passando as frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, para a terceira pessoa do 

plural teremos: 

A) Vêm pra biometria. Venham para a biometria. 

B) Veem pra biometria. Venham para a biometria. 

C) Vêm pra biometria. Venhamos para a biometria. 

D) Veem pra biometria. Venhamos para a biometria. 

 

05. Em “A digital de cada um faz a diferença” temos: 

A) Duas orações, uma frase e período composto. 

B) Uma oração, duas frases e período simples. 

C) Uma oração, uma frase e período simples. 

D) Duas orações, duas frases e período composto. 

 

Matemática 

 

06. A estatística para dados não grupados pode ser dividida em vários pontos para comporem uma 

análise dos resultados encontrados. Um dos primeiros pontos a se trabalhar são as medidas de 

tendência central. Qual das opções abaixo está relacionada somente a Medidas de Tendência 

Central? 

A) Média – Moda – Desvio Padrão. 

B) Média Aritmética – Média Harmônica – Média Geométrica. 
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C) Assimetria – Média Geométrica – Variância. 

D) Ponto Médio – Amplitude Total – Mediana. 

 

07. Um dos pontos mais complicados para os alunos trabalhar na prática nas salas de aula se 

denomina trigonometria. Nesses conteúdos existem uma enormidade de identidades trigonométricas 

marque qual das abaixo é verdadeira. 

A) Sen (x) + Cos (x) = Tg (x) + Cossec (x) + 1. 

B) Tg² (x) + Cotg² (x) = 1. 

C) Sen² (x) + Cos² (x) = 1. 

D) a² + b² = 1.   

 

Conhecimentos gerais 

 

08. Considere o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Maravilha/SC e assinale a alternativa 

correta: 

A) O Vice-Prefeito poderá se recusar a substituir ou suceder o Prefeito, não havendo punição pela 

recusa, ainda que injustificada. 

B) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos cargos, assumirá a 

administração municipal o Presidente da Câmara. 

C) Se no último ano do mandato ocorrer a vacância do cargo de Prefeito e inexistir o Vice-Prefeito, 

dar-se-á nova eleição trinta dias após a vacância, cabendo aos eleitos completar o período dos seus 

antecessores. 

D) O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara 

Municipal, ausentar-se do Município por período superior a 25 (quinze) dias, sob pena de perda do 

cargo ou de mandato. 

 

09. A origem do nome do Município de Maravilha/SC é atribuída: 

A) Às crianças que ali residem. 

B) Ao rio que margeia o Município. 

C) Graças à mancha dos pinhais. 

D) Em razão do prisma desenvolvimentista do Município.  
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10. São Municípios integrantes da Associação dos Municípios do Entre Rios – SC (AMERIOS), 

exceto: 

A) Maravilha/SC. 

B) Caibi/SC. 

C) Cunhataí/SC. 

D) São Miguel do Oeste/SC. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. De acordo com a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, são Serviços de Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade: 

A) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades: Abrigo Institucional; Casa-

Lar; Casa de Passagem; Residência Inclusiva; Serviço de Acolhimento em República; Serviço de 

Acolhimento em Família Acolhedora; Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e 

de Emergências. 

B) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI; Serviço 

Especializado em Abordagem Social; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento 

de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida - LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade - 

PSC; Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias; 

Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

C) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF; Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos; Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com 

deficiência e idosos(as). 

D) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades: Abrigo Institucional; Casa-

Lar; Casa de Passagem; Residência Inclusiva. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua; Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias. 

 

12. São princípios adotados pela Política Nacional para a inclusão social da população em situação 

de rua, exceto: 

A) Erradicação de estigmas negativos e preconceitos sociais que produzam ou estimulem a 

discriminação e marginalização, seja pela ação, seja pela omissão, bem como a supressão de todo e 

qualquer ato violento e ação vexatória. 
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B) Valorização da diferença entre pessoas, qualquer que seja a origem, raça, idade, condição social, 

nacionalidade, gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, atuação profissional, religião, e 

situação migratória. 

C) Promoção e garantia da cidadania e respeito à dignidade do ser humano, sujeito de direitos civis, 

políticos, sociais, econômicos e culturais. 

D) Implementação de políticas públicas articuladas nas esferas federal, estadual e municipal, 

estruturando as políticas de saúde, educação, assistência social, habitação, geração de renda e 

emprego, lazer, cultura e o sistema de garantia e promoção de direitos, entre outras, de forma 

intersetorial e transversal garantindo a estruturação de rede de proteção social às pessoas em 

situação de rua. 

 

13. Conforme estabelece a Constituição Federal e o ECA, na área da infância e da juventude, a 

responsabilidade para dispor sobre a formulação da política é compartilhada entre sociedade civil e 

Poder Executivo. Os órgãos que detêm poder deliberativo sobre tal política são os Conselhos dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. (SINASE, 2006). A eles cabe também: 

(  ) Editar e acompanhar a implementação de políticas e planos, existentes nos três níveis, de 

atenção a adolescentes submetidos a processo judicial de apuração de ato infracional (atendimento 

inicial) e/ou sob medida socioeducativa. 

(   ) Registrar as entidades não-governamentais nos termos do artigo 91 do ECA. 

(  ) Promover e articular a realização de campanhas e ações, dirigidas à sociedade em geral, que 

favoreçam o desenvolvimento do adolescente em conflito com a lei. 

(  ) Inscrever os programas socioeducativos em desenvolvimento ou a serem desenvolvidos nos 

limites territoriais do município nos termos do artigo 90 do ECA. 

(  ) Deliberar pela utilização de recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e 

participar do processo de elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da 

Lei Orçamentária Anual. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, F, F, V, V. 

B) V, F, V, F, V. 

C) F, V, F, V, F. 

D) Todas as alternativas estão incorretas. 
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14. De acordo com o Estatuto do Idoso, Artigo 43, as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis 

sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. Assinale a alternativa 

em que contenha os incisos do referido artigo: 

A) I – Políticas sociais básicas, previstas na Lei n
o
 8.842, de 4 de janeiro de 1994; II – Políticas e 

programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitarem; III – Serviços 

especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, 

crueldade e opressão. 

B) I – Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – Por falta, omissão ou abuso da família, 

curador ou entidade de atendimento; III – Em razão de sua condição pessoal. 

C) I – Encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade; II – Orientação, 

apoio e acompanhamento temporários; III – Requisição para tratamento de sua saúde, em regime 

ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. 

D) I – Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários 

dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe 

cause perturbação; II – Abrigo em entidade; III – Abrigo temporário. 

 

15. De acordo com o Decreto nº 3.298/1999 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu artigo 5º 

estabelece os princípios. A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

em consonância com o Programa Nacional de Direitos Humanos, obedecerá: 

(   ) Desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar a plena 

integração da pessoa portadora de deficiência no contexto socioeconômico e cultural. 

(   ) Estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que assegurem às pessoas 

portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos que, decorrentes da Constituição 

e das leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e econômico.  

(   ) Respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade de oportunidades 

na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem privilégios ou 

paternalismos. 

(  ) Estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da pessoa portadora de 

deficiência. 

(  ) Garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa portadora de deficiência, sem o 

cunho assistencialista. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, F, V, V, V. 

B) V, V, F, F, F. 
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C) V, V, V, F, F. 

D) V, F, V, F, F. 

 

16. O envolvimento de que órgão foi fundamental para dar ao Plano Nacional de Enfrentamento da 

Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, o status de norteador das políticas públicas nessa 

área? 

A) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA. 

B) Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA. 

C) Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

D) Política de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente – PGDCA. 

 

17. No Brasil, significou uma mudança radical da perspectiva de direitos de crianças e adolescentes, 

passando da lógica da situação irregular – que tratava esse público como objeto da tutela do estado 

e se restringia a compor norma sobre “menores” que não estavam sob a tutela dos pais – para a 

lógica da proteção integral, prevendo direitos de todas as crianças e adolescentes brasileiras, 

reconhecendo–os como sujeitos de direitos. Estamos nos referido a: 

A) Constituição Federal de 1988. 

B) Lei Orgânica de Assistência Social. 

C) Estatuto da Criança e do Adolescente. 

D) Convenção sobre os Direitos da Criança. 

 

18. De acordo com O PNAS, a proteção social deve garantir seguranças: segurança de 

sobrevivência (de rendimento e de autonomia), de acolhida, de convívio ou vivência familiar. 

Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(   ) A segurança de rendimentos não é uma compensação do valor do salário mínimo inadequado, 

mas a garantia de que todos tenham uma forma monetária de garantir sua sobrevivência, 

independentemente de suas limitações para o trabalho ou do desemprego. É o caso de pessoas com 

deficiência, idosos, desempregados, famílias numerosas, famílias desprovidas das condições básicas 

para sua reprodução social em padrão digno e cidadã. 

(   ) Por segurança da acolhida, entende-se como uma das seguranças primordiais da política de 

assistência social. Ela opera com a provisão de necessidades humanas que começa com os direitos à 

alimentação, ao vestuário e ao abrigo, próprios à vida humana em sociedade. A conquista da 

autonomia na provisão dessas necessidades básicas é a orientação desta segurança da assistência 

social. 
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(  ) A segurança da vivência familiar ou a segurança do convívio é uma das necessidades a ser 

preenchida pela política de assistência social. Isto supõe a não aceitação de situações de reclusão, de 

situações de perda das relações. É próprio da natureza humana o comportamento gregário. 

(   ) A segurança de rendimentos é uma compensação do valor do salário mínimo, e a garantia de 

que todos tenham uma forma monetária de garantir sua sobrevivência, independentemente de suas 

limitações para o trabalho ou do desemprego. É o caso de pessoas com deficiência, idosos, 

desempregados, famílias numerosas, famílias desprovidas das condições básicas para sua 

reprodução social em padrão digno e cidadã. 

(  ) A segurança da vivência familiar ou a segurança do convívio é uma das necessidades a ser 

preenchida pela política de assistência social. Isto supõe a aceitação de situações de reclusão, de 

situações de perda das relações. É próprio da natureza humana o comportamento gregário. 

A sequência correta de baixo para cima é: 

A) F, F, V, V, V. 

B) V, V, F, F, F. 

C) V, V, F, F, V. 

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

19. Atua com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, visando a orientação e o convívio 

sociofamiliar e comunitário. Neste sentido, é responsável pela oferta do Programa de Atenção 

Integral às Famílias. Na proteção básica, o trabalho com famílias deve considerar novas referências 

para a compreensão dos diferentes arranjos familiares, superando o reconhecimento de um modelo 

único baseado na família nuclear, e partindo do suposto de que são funções básicas das famílias: 

prover a proteção e a socialização dos seus membros; constituir-se como referências morais, de 

vínculos afetivos e sociais; de identidade grupal, além de ser mediadora das relações dos seus 

membros com outras instituições sociais e com o Estado. De quem estamos no referindo: 

A) Centro de Atendimento Psicossocial. 

B) Centro de Referência Especializado de Assistência Social. 

C) Centro de Referência da Assistência Social. 

D) Programa de Atenção Integral às Famílias. 
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20. Os conselhos municipais têm suas competências definidas na LOAS e complementadas por 

legislação específica e deverão, no cumprimento da Norma Operacional Básica, exceto: 

A) Aprovar a Política Municipal de Assistência Social, elaborada em consonância com a Política 

Estadual de Assistência Social na perspectiva do SUAS, e as diretrizes estabelecidas pelas 

Conferências de Assistência Social. 

B) Regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da Assistência Social, 

no seu âmbito, considerando as normas gerais do CNAS, as diretrizes da Política Estadual de 

Assistência Social, as proposições da Conferência Municipal de Assistência Social e os padrões de 

qualidade para a prestação dos serviços. 

C) Propor ao CFESS cancelamento de registro das entidades e organizações de Assistência Social 

que incorrerem em descumprimento dos princípios previstos no art. 4º da LOAS e em 

irregularidades na aplicação dos recursos que lhes forem repassados pelos Conselhos Gestores. 

D) Acompanhar o alcance dos resultados dos pactos estabelecidos com a rede prestadora de 

serviços da Assistência Social. Acompanhar e controlar a execução da Política Municipal de 

Assistência Social. 

 

 

 

 

 


