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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00 (duas horas). A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (dois) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 14 (quatorze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

O texto a seguir subsidiará as questões 1 e 2: 

 

AS BOAS COISAS DA VIDA 

Rubem Braga 

Uma revista mais ou menos frívola pediu a várias pessoas para dizer as “dez coisas que fazem a vida 

valer a pena”. Sem pensar demasiado, fiz esta pequena lista: 

- Esbarrar às vezes com certas comidas da infância, por exemplo: aipim cozido, ainda quente, com 

melado de cana que vem numa garrafa cuja rolha é um sabugo de milho. O sabugo dará um certo 

gosto ao melado? Dá: gosto de infância, de tarde na fazenda. 

- Tomar um banho excelente num bom hotel, vestir uma roupa confortável e sair pela primeira vez 

pelas ruas de uma cidade estranha, achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas. E 

acontecerem. 

- Quando você vai andando por um lugar e há um bate-bola, sentir que a bola vem para o seu lado e, 

de repente, dar um chute perfeito – e ser aplaudido pelos servente de pedreiro. 

- Ler pela primeira vez um poema realmente bom. Ou um pedaço de prosa, daqueles que dão inveja 

na gente e vontade de reler.(...) 

 

1 - Assinale a alternativa na qual as palavras em destaque e nos excertos apresentados, 

respectivamente, classificam-se como : artigo, substantivo e adjetivo. 

a) Ler pela primeira vez um poema realmente bom. 

b) Uma revista mais ou menos frívola. 

c) Fiz esta pequena lista. 

d) O sabugo dará um certo gosto ao melado? 
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e) Tomar um banho excelente num bom hotel. 

2 - Ao passarmos a frase “O sabugo dará um certo gosto ao melado?” para o plural a correta 

concordância verbal está em:  

a) Os sabugo darão um certo gosto ao melado? 

b) Os sabugos darão um certo gosto ao melado? 

c) Os sabugos daram um certo gosto ao melado? 

d) O gosto ao melado será dado pelo sabugo. 

e) Os sabugos darão uns certos gostos ao melado? 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

Adaptação do “nosso encontro com um rico cheique” do livro  

“O Homem que Calculava”– Malba Tahan. 

3 - Caminhávamos eu e meu amigo por um caminho escabroso, quando encontramos um pobre 

viajante, roto e ferido. Socorremos o infeliz e dele próprio ouvimos que fora atacado por vândalos 

saqueadores. Milagrosamente escapara vivo. Ao concluir a narrativa de sua desgraça perguntou-nos 

com voz arguida: 

  Trazeis por acaso alguma coisa que se possa comer? Estou quase a morrer de fome. 

  Tenho de resto cinco maçãs, respondi. 

 Trago ainda três maçãs, afirmou meu amigo.  

Pois bem, sugeriu o homem  juntemos essas maçãs e façamos uma sociedade única e de hora em 

hora durante a viagem dividamos uma maçã em três partes iguais e cada um come uma das partes. 

Quando chegarmos na minha cidade prometo pagar com 16 moedas de ouro pelos pedaços de maças 

que comi e cada um de vocês vai receber proporcionalmente aos pedaços de maças que cedeu para eu 

comer. Quando chegamos assim foi feito, o homem cumpriu a promessa. Sabendo-se que todas as 

maçãs foram comidas e que as maçãs de cada um originaram quantidades diferentes de pedaços, 

então o número de moedas que devemos receber eu e meu amigo é respectivamente. 
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a) 14 e 2 

b) 12 e 4 

c) 11 e 5 

d) 13 e 3 

e) 9 e 7 

 4 - O produto de dois números é 351. Se somarmos 8 unidades ao multiplicando o produto torna-se 

igual a 567. Os dois números (fatores) são.  

a) 17 e 33 

b) 13 e 27 

c) 39 e 9 

d) 18 e 27 

e) 19 e 30 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Seara, cuja denominação significa terra de abundantes grãos cerealíferos. Tem no seu nobre povo, 

a semear no tempo, muito trabalho e dedicação. Em 1924 iniciou-se a demarcação das terras e 

colonização do povoado de Nova Milano, hoje Seara. 

Agricultores pobres vindos do Rio Grande do Sul, das regiões próximas a Guaporé, Serafina 

Correa e Casca vinham a se estabelecer em Nova Milano, munidos apenas de suas precárias 

ferramentas de agricultura, sementes e sonhos de um futuro bom. Em 15 de março de 1944, Nova 

Milano passou a se chamar Seara. Sugestão do então prefeito de Concórdia, Dogello Goss, 

homenageando o Engenheiro Agrimensor Carlos Otaviano Seara, que era encarregado de trabalhos 

de demarcação de terras pelo Estado. Fonte: http://www.seara.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/7185. 

Acesso em 30/09/2017.  

O município de Seara foi emancipado de: 

a) Itá 

b) Concórdia 

c) Serafina Correa 

d) Chapecó 

http://www.seara.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/7185
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e) Nova Milano 

6 - Santa Catarina vai exportar maçã para o segundo país mais populoso do mundo. De janeiro a 

julho, o Brasil exportou 55 mil toneladas da fruta, 41 mil delas saíram do estado catarinense. A 

expectativa é de aumento das exportações a partir do ano que vem. Algumas  regras  foram mudadas 

e assim facilitou que as frutas cheguem até o país asiático. Antes, a maçã precisava passar pelo 

processo de fumigação. É um tratamento com brometo de metila, uma substância utilizada 

principalmente para o controle de pragas. Só que esse tratamento, além de trazer danos ao meio 

ambiente, também aumentava os custos na exportação. Agora, a maçã vai poder ser exportada só com 

tratamento a frio. Elas precisam ficar por 40 dias em câmaras frias, em temperatura de 0º C. O 

tratamento é para o controle de pragas e pode ser feito durante a viagem. 

Fonte: http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/. Acesso em: 29/09/2017 

O país mencionado pela reportagem é: 

a) Filipinas 

b) Japão 

c) China 

d) Índia 

e) Coreia do Sul 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ASSISTENTE SOCIAL 

7 - O controle social tem sua ________________ advinda da Constituição Federal de 1988, enquanto 

instrumento de efetivação da participação popular no processo de gestão político-administrativa-

financeira e técnico-operativa, com caráter democrático e descentralizado. Dentro dessa lógica, o 

controle do Estado é exercido pela sociedade na garantia dos direitos ___________________ e dos 

princípios democráticos balizados nos preceitos constitucionais. 

Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. 

a) ideia, básicos. 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/
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b) organização, sociais. 

c) concepção, fundamentais. 

d) determinação, primordiais. 

e) iniciação, elementares. 

8 - De acordo com a Política Nacional de Assistência Social é uma segurança da Proteção Social: 

a) de proteção. 

b) de autonomia. 

c) de Territorialização. 

d) de Matricialidade. 

e) Institucional. 

9 - De acordo com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de 

Assistência Social – NOB-RH/SUAS, é correto afirmar que o atendimento em pequenos grupos 

(abrigo institucional, casa-lar e casa de passagem) deve ter como equipe de referência para 

atendimento direto: 

a) Um coordenador (nível superior) para até 25 usuários acolhidos em, no máximo, 2 

equipamentos. 

b) Um cuidador (nível médio e qualificação específica) para até 12 usuários, por turno.  

c) Um auxiliar cuidador (nível fundamental e qualificação específica) para até 12 usuários, por 

turno. 

d) Um coordenador (nível médio) para até 10 usuários acolhidos em, no máximo, 2 

equipamentos. 

e) Um coordenador (nível superior) para até 20 usuários acolhidos em, no máximo, 2 

equipamentos. 

10 - Segundo o Benefício de Prestação Continuada é incorreto afirmar: 
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a) Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiado, fica 

assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais 

próximo que contar com tal estrutura. 

b) Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a 

família cuja renda mensal per capita seja igual a ¼ (um quarto) do salário mínimo. 

c) A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do 

idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. 

d) O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa 

com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor 

individual. 

e) A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do 

benefício de prestação continuada, limitado a 2 (dois) anos o recebimento concomitante da 

remuneração e do benefício. 

11 - A Lei n.º12.010, de 03 de agosto de 2009, dispõe sobre adoção, nesta vertente é correto afirmar, 

assinale com V para verdadeiro e F para falso. 

(   ) O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda 

legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da 

constituição do vínculo. 

(  ) 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. 

(   ) A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação unicamente 

jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente 

com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia de direito à 

convivência familiar. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 – MODALIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA - SC 

 

9 
 

(   ) A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do 

Município de sua residência. 

(   ) O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito 

ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 21 (vinte e 

um) anos. 

a) V, V, F, V, F.  

b) F, V, F, V, F. 

c) F, F, V, V, V. 

d) V, F, V, F, V. 

e) V, V, V, V, V. 

12 - Considerando-se alguns instrumentais do Serviço Social, citados pelo Conselho Federal de 

Serviço Social – CFESS/07, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 

que apresenta a sequência CORRETA: 

( 1 ) Relatório social 

( 2 ) Perícia social 

( 3 ) Estudo social 

(   ) É um processo metodológico específico do Serviço Social, que tem por finalidade conhecer com 

profundidade, e de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão social, objeto da 

intervenção profissional – especialmente nos seus aspectos socioeconômicos e culturais. 

(   ) Via de regra esse documento deve apresentar o objeto de estudo, os sujeitos envolvidos e 

finalidades à qual se destina, os procedimentos utilizados, um breve histórico, desenvolvimento e 

análise da situação. 

(    ) Para sua construção, o profissional faz uso dos instrumentos e técnicas pertinentes ao exercício 

da profissão, sendo facultado a ele a realização de tantas entrevistas, contatos, visitas, pesquisa 

documental e bibliográfica que considerar necessárias para a análise e a interpretação da situação em 

questão e a elaboração de parecer. 
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a) 3, 2, 1. 

b) 2, 1, 3. 

c) 1, 3, 2. 

d) 3, 1, 2. 

e) 1, 2, 3. 

13 - Sobre o Plano Individual de Atendimento de Crianças e Adolescentes em Serviços de 

Acolhimento: 

I- O levantamento de informações preliminares deve ser realizado imediatamente após o 

acolhimento. 

II- O levantamento de informações preliminares deve ser realizado até dois dias após o acolhimento. 

III- Recomenda-se adaptá-lo, incorporar novos elementos e finalizá-lo preferencialmente, em até 7 

dias úteis após o acolhimento.  

IV- Recomenda-se adaptá-lo, incorporar novos elementos e finalizá-lo preferencialmente, em até 10 

dias após o acolhimento. 

É correto o item contido em: 

a) I apenas. 

b) I e III apenas. 

c) II e III apenas. 

d) II e IV apenas 

e) I, II, III e IV. 

14 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA no artigo n.º 88 é uma diretriz da 

política de atendimento? 

a) Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles 

necessitem. 
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b) Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de 

negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. 

c) Criação e manutenção de programas específicas, observada a descentralização político-

administrativa. 

d) Serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes 

desaparecidos. 

e) Campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes 

afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças maiores ou 

de adolescentes, com necessidades, específicas de saúde ou com deficiência e de grupos de 

irmãos. 

15 - As entidades não-governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho 

Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. O registro poderá ser negado quando? 

a) Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade 

e segurança. 

b) Apresentar plano de trabalho compatível com os princípios desta Lei. 

c) Não desenvolver atendimento personalizado e em pequenos grupos. 

d) Tenha em seus quadros pessoas idôneas. 

e) Esteja regularmente constituída. 

16 - As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar e institucional deverão adotar 

alguns princípios. Não será um deles: 

a) Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. 

b) Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família 

natural ou extensa. 

c) Participação de pessoas da comunidade no processo educativo. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 – MODALIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA - SC 

 

12 
 

d) Desmembramento de grupos de irmãos conforme o sexo. 

e) Preparação gradativa para o desligamento. 

17 - A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais prevê modalidade de no Serviço de 

Acolhimento Institucional, a sentença que apresenta dois deles é: 

a) Abrigo Institucional e Família Acolhedora. 

b) Casa-Lar e Acolhimento em República. 

c) Abrigo Institucional e Acolhimento em República. 

d) Casa de Passagem e Família Acolhedora. 

e) Residência Inclusiva e Casa de Passagem. 

18 - O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária descreve a mudança de paradigma no atendimento à crianças e 

adolescentes, sobretudo na efetivação do seu direito à convivência familiar e comunitária, 

fundamentado em diretrizes. Não é uma diretriz? 

a) Centralidade da família nas políticas públicas. 

b) Primazia da responsabilidade do Estado no fomento de políticas integradas de apoio à 

família. 

c) Reconhecimento das competências da família na sua organização interna e na superação de 

suas dificuldades. 

d) Controle social das políticas públicas. 

e) Adoção centrada no interesse dos adotantes. 

19 - De acordo com as Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, 

analisar a sentença abaixo: 

Os serviços de acolhimento devem estar localizados em áreas residenciais, sem distanciar-se 

excessivamente, do ponto de vista geográfico e socioeconômico, do contexto de origem das crianças 

e adolescentes (1ª parte). Sempre que possível a criança e o adolescente devem frequentar a mesma 
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escola em que estudavam antes do acolhimento, de modo a preservar vínculos pré-existentes (2ª 

parte). As crianças e os adolescentes devem, ter, ainda, a possibilidade de continuar a frequentar 

atividades que realizavam antes do acolhimento (atividades esportivas, culturais, religiosas, entre 

outras) (3ª parte). 

A sentença está: 

a) Totalmente correta. 

b) Correta somente em sua 1ª parte. 

c) Correta somente em sua 2ª parte. 

d) Correta a 1ª e 3ª parte. 

e) Incorreta apenas a 3ª parte. 

20 - Em conformidade com o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças 

e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, sobre a decisão de afastamento da criança e 

do adolescente da família, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após assinalar a 

alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

(  ) Uma vez constatada a necessidade do afastamento, ainda que temporário, da criança ou do 

adolescente de sua família de origem, o caso deve ser levado imediatamente ao Ministério Público e à 

autoridade judiciária. 

(  ) Ainda que condicionado a uma decisão judicial, o afastamento da criança ou do adolescente da 

sua família de origem deve advir de uma recomendação técnica, a partir de um estudo diagnóstico, 

caso a caso, preferencialmente realizado por equipe interdisciplinar de instituição pública, ou, na sua 

falta, de outra instituição que detenha equipe técnica qualificada para tal. 

(  ) Em caso de afastamento em caráter emergencial e de urgência, sem prévia determinação judicial, 

a autoridade judiciária deverá ser comunicada até o 5º dia útil imediato. 

a) C, C, E. 

b) C, E, E. 

c) E, C, C. 
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d) E, E, C. 

e) C, C, C. 

 


