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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 3 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; 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2016 – MODALIDADE DE ABRIGO 
INSTITUCIONAL – MUNICÍPIO DE SEARA 

 

2 
 

 A Prova será escrita, terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 2 horas (duas 

horas) e será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 5 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (dois) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (dois) 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990) 

03 (três) 

Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para as 

Crianças e Adolescentes (Resolução Conjunta nº1, de 

18 de junho de 2009) 

04 (quatro) 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 

(Resolução nº109, de 11 de novembro de 2009) 

06 (seis) 

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 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1 – Existem três modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Identifique nas frases os modos 

verbais utilizados e marque a opção correta. 

I – João, pinte as paredes depressa. ( ______________) 

II –Será que ele me empresta o livro? ( _____________) 

III – As crianças dormiram assistindo ao filme. (_____________) 

IV – Nós iremos para casa. (______________) 

V – Se você arrumar um emprego, talvez tenha dinheiro para comprar o celular. (___________) 

a) Indicativo, Subjuntivo, Indicativo, Imperativo, Subjuntivo 

b) Imperativo, Subjuntivo, Indicativo, Indicativo, Subjuntivo 

c) Subjuntivo, Subjuntivo, Indicativo, Imperativo, Indicativo 

d) Imperativo, Indicativo, Subjuntivo, Imperativo, Subjuntivo 

e) Imperativo, Indicativo, Indicativo, Subjuntivo, Imperativo 

 

2 – Escolha a opção correta para preencher as lacunas da frase abaixo. 

O Juiz __________ o ______________ de _____________ para garantir a ordem. 

a) espediu – mandado - segurança 

b) expediu – mandado - segurança 

c) expediu – mandato - segurança 

d) expediu – mandato - seguransa 

e) expeliu – mandado - segurança 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

 
3 - No interior de uma caixa têm 5 bolas amarelas, 6 pretas, 4 azuis e 7 vermelhas. Retirando-se ao 

acaso uma bola por vez dessa caixa, o número mínimo de retiradas para ter certeza que uma bola 

vermelha esteja entre as que foram retiradas é: 

a) 22 

b) 18 

c) 21 

d) 16 

e) 15 
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4 - A cozinha de Carlos tem formato retangular e suas dimensões são: 6 metros de comprimento, 4 

metros de largura e 2,80 metros de altura. As portas e janelas ocupam uma área de 6 . Para 

azulejar as quatro paredes, o vendedor aconselhou a compra de 10% a mais da metragem a ser 

ladrilhada. A quantidade de azulejos em  que Carlos deverá comprar será de:  

a) 50  

b) 55  

c) 58  

d) 61,20  

e) 67,32  

 

5 - Um poupador aplicou um capital de R$ 8 000,00, no sistema de juros simples, à taxa de 1,5% ao 

mês durante 6 meses. No final do período o montante será de: 

a) 8 720,00 

b) 15 200,00  

c) 8 240,00  

d) 17 200,00  

e) 12 000,00 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

 
6 - “Os fenômenos El Niño são alterações significativas de curta duração (15 a 18 meses) na 

distribuição da temperatura da superfície da água do Oceano Pacífico, com profundos efeitos 

no clima.
[1]

 Estes eventos modificam um sistema de flutuação das temperaturas daquele oceano 

chamado Oscilação Sul e, por essa razão, são referidos muitas vezes como OSEN (Oscilação Sul-El 

Niño). Seu papel no aquecimento global é uma área de intensa pesquisa, ainda sem um consenso.” 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/ Acessado em 14/01/2016  

Por que este fenômeno é chamado de “El Niño”? 

a) Em homenagem ao cientista descobridor do fenômeno, Don Diego de la Vega, cujo apelido 

era El Niño. 

b) Pelo fato do fenômeno do aquecimento das águas do Pacífico terem sido observadas por um 

pescador chamado Niño. 

c) Por ocorrer próximo à data da Festa do El Niño, tradicional naquela região. 

d) Por trazer grande número de meninos (niños) às praias do Pacífico quando as águas estão 

mais quentes. 

e) Por acontecer em dezembro, próximo ao Natal, fazendo referência ao Menino Jesus. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pac%C3%ADfico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
https://pt.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o#cite_note-oque-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aquecimento_global
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7 – “Sagremos num hino de estrelas e flores 

Num canto sublime de glórias e luz 

As festas que os livres frementes de ardores 

Celebram nas terras gigantes da cruz.” 

De qual hino é a estrofe acima? 

a) Hino do Município de Seara 

b) Hino do Estado de Santa Catarina 

c) Hino do Contestado 

d) Hino da Liberdade 

e) Hino da Independência 

 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

8 - Embasados no Estatuto da Criança e do Adolescente na sua integra, qual das alternativas abaixo 

está incorreta: 

a) é extremamente proibido qualquer trabalho a menor de quatorze anos de idade, salvo na 

condição de aprendiz. 

b) a adoção é totalmente revogável. 

c) a função de conselheiro municipal, estadual ou federal da criança e do adolescente é 

considerada de interesse público relevante, assim não é remunerada. 

d) toda criança e ou adolescente tem o direito de ser criado e educado no seio de sua família e 

excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária. 

e) a falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a suspensão do 

poder familiar. 

 

9 - O Estatuto da Criança e do Adolescente Lei n.º 8069, e que expressa a regulamentação do art. 227 

da Constituição Federal vigente, no Capítulo III Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, 

em seu artigo 19 especificamente no §1º versa sobre: 

a) a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se 

prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior 

interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 
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b) a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se 

prolongará por mais de 6 (seis) meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu 

superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 

c) toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou 

institucional terá sua situação reavaliada no máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo a 

autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional 

ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar 

ou colocação em família substituta, em qualquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei. 

d) toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou 

institucional terá sua situação reavaliada no máximo, a cada 2 (dois) anos, devendo a 

autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional 

ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar 

ou colocação em família substituta, em qualquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei. 

e) a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, 

exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra o próprio 

filho ou filha. 

 

10 - Qual questão abaixo descrita não se constitui como atribuição do Conselho Tutelar prevista pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente: 

a) representar à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas 

deliberações. 

b) assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e 

programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 

c) atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a 

VII. 

d) expedir notificações. 

e) acompanhar diligências policiais, em caso de busca e apreensão de crianças e adolescentes 

em conflito com a lei. 

 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

 

11 - No tocante do processo de acolhimento toda criança ou adolescente terá sua situação avaliada, o 

Caderno de Orientação Técnicas propõem como recomendação técnica, o estudo diagnóstico de caso 

a caso, realizado por equipe interprofissional, assim versa que a realização deste estudo diagnóstico 

deve ser realizado sob supervisão e estreita articulação com alguns órgãos, não compõem seu 

enunciado: 
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a) o Conselho Tutelar. 

b) o Oficial da Infância e Adolescência. 

c) a Justiça da Infância e da Juventude. 

d) a Equipe Técnica do Serviço de Acolhimento. 

e) a Equipe Técnica de Referência do Órgão Gestor da Assistência Social. 

 

12 - Os serviços de acolhimento de todo território nacional sejam eles público-estatal ou não estatal 

devem pauta-se em alguns pressupostos teóricos no cotidiano com crianças e ou adolescentes, qual é 

incorreto afirmar que deva servir de base: 

a) o Plano Nacional de Diretrizes e Bases. 

b) o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

c) o Projeto de Diretrizes das Nações Unidas sobre Emprego e Condições Adequadas de 

Cuidados Alternativos com Crianças. 

d) a Política Nacional de Assistência Social. 

e) a Política Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes a 

Convivência Familiar e Comunitária. 

 

13 - Toda criança e adolescente tem direito a convivência familiar, comunitária e social, sendo 

privada da convivência familiar em situações extremas, assim é correto afirmar. 

a) que a criança/adolescente só será retirada do convívio familiar por determinação da Justiça, 

Ministério Público, nenhum outro órgão pode fazê-lo, 

b) quando o acolhimento tiver sido realizado em caráter emergencial e/ou urgência, sem estudo 

diagnóstico prévio, recomenda-se que este estudo seja realizado em até sessenta dias após o 

acolhimento, 

c) se o acolhimento emergencial tiver sido realizado sem prévia determinação da autoridade 

competente, esta deverá ser comunicada até o 2º dia útil imediato, conforme o Art. 93 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

d) se o acolhimento emergencial tiver sido realizado sem prévia determinação da autoridade 

competente, esta deverá ser comunicada até o 7º dia útil imediato, conforme o Art. 93 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, 

e) crianças/adolescentes sem referência familiar devem ser encaminhadas à Delegacia de 

Proteção à Criança e ao Adolescente, para consulta ao Cadastro Nacional de Crianças e 

Adolescentes Desaparecidos e posteriormente encaminhados para outro local, que não o serviço 

de acolhimento, pois podem representar um perigo as demais crianças/adolescentes abrigados, 
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14 - Toda criança e adolescente do serviço de acolhimento terá direito a um Plano de Atendimento 

Individual e Familiar, assim assinale V para verdadeira e F para falsa de cada questão: 

( ) assim que a criança/adolescente chegar ao serviço de acolhimento, a equipe técnica do 

serviço, que poderá contar com a contribuição da equipe responsável pela supervisão dos serviços 

de acolhimento (ligada ao órgão gestor da assistência social) para elaborar o Plano de 

Atendimento Individual e Familiar, no qual constem objetivos, estratégias e ações a serem 

desenvolvidas tendo e vista a superação dos motivos que levaram ao afastamento do convívio e o 

atendimento das necessidades específicas de cada situação, 

( ) a elaboração deste Plano de Atendimento deve ser realizada em parceria com o Conselho 

Tutelar e, se possível com a equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, 

( ) antes da elaboração deste Plano existem questões de organização institucional para receber 

esta criança/adolescente e referido documento deve esperar cerca de sessenta dias para ser 

elaborado,  

( ) o Plano deverá partir das situações identificadas no estudo diagnóstico inicial que embasou o 

afastamento do convívio familiar, 

( ) o Plano deve basear-se em um levantamento das generalidades, potencialidades e 

necessidades de todas as crianças/adolescente que estão no serviço de acolhimento no momento e 

não deve envolver escuta qualificada da criança/adolescente ou de sua família. 

a) V- V- V- V- F 

b) F- F- V- F- V 

c) V- V- F- V- F 

d) V- V- F- F- F 

e) F- F- V- V- V 

 

 

TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 

 

15 - Segundo a Tipificação o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos – PAEFI tem como um de seus impactos sociais esperados contribuir para: 

a) ser um obstáculo de acesso aos serviços socioassistenciais e setoriais. 

b) aumento da violação dos direitos socioassistenciais. 

c) identificação de situações de violação de direitos socioassistenciais. 

d) a reincidência das situações de violações de direitos socioassistenciais. 

e) orientação e proteção apenas de grupos. 
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16 - No serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, a 

Tipificação Nacional discorre sobre as aquisições dos usuários que são as seguranças de: 

a) de acolhida, de provisões, e de direitos socioassistenciais. 

b) de direitos socioassistenciais, de desenvolvimento, e de autonomia. 

c) de autonomia, de escolha, e de convivência familiar. 

d) de encaminhamento, de garantia de direitos, e de convivência social. 

e) de acolhida, de convívio ou vivência familiar, comunitária e social, e de desenvolvimento e 

autonomia. 

 

17 - A Tipificação Nacional define cada serviço, programa e projeto a ser desenvolvido na área da 

Assistência Social. Nesta perspectiva, entre as alternativas apresentadas aponte o que é verdadeira 

(V) ou falsa (F): 

( ) PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, serviço 

de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação 

de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas para a 

promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e 

sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições 

que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal ou social, 

( ) PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, consiste no trabalho social 

com famílias, de caráter esporádico, com a finalidade de fortalecer o acesso e qualificação ao 

mercado de trabalho das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e 

usufruto de alguns direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida, 

( ) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – serviço realizado individualmente, 

organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de 

acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a 

ocorrência de situações de risco social. 

( ) Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes – acolhimento provisório 

e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, exceto crianças e adolescentes com 

deficiência, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do adolescente) e em 

situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente 

impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. 

( ) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora – serviço que organiza o acolhimento de 

crianças e adolescentes, afastados da família por medida de proteção, em residência de famílias 

acolhedoras cadastradas. É previsto que seja possível o retorno à família de origem ou, na sua 

impossibilidade, o encaminhamento para adoção.  

a) V- F- F- F- V 

b) V- V- F- V- F 

c) F- V-V-V- F 

d) F- V- F- V- F 

e) V- F- F- V- V 
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18 - A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais delineia o Serviço de Acolhimento em 

Repúblicas para jovens, é incorreto afirmar sobre este serviço: 

a) destinado, prioritariamente, a jovens entre 18 e 21 anos de idade. 

b) após o desligamento de serviços de acolhimento para crianças e adolescentes ou em outra 

situação que demande este serviço. 

c) o serviço de acolhimento em república deve ser organizado de forma a agregar homens e 

mulheres em um mesmo espaço. 

d) a definição dos moradores da república ocorrerá de forma participativa, sempre que possível, 

de modo que, na composição dos grupos, sejam respeitados afinidades e vínculos previamente 

construídos. 

e) o serviço deverá ser organizado em consonância com os princípios, diretrizes e orientações 

constantes no documento “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes. 

 

19 - Sobre o serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, descrito na 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais podem ser desenvolvidos nas seguintes 

modalidades: 

a) atendimento em unidade residencial onde uma pessoa ou casal trabalha como 

educador/cuidador residente, prestando cuidados a um grupo de até 15 crianças e/ou 

adolescentes. 

b) atendimento em unidade residencial onde uma pessoa ou casal trabalha como 

educador/cuidador residente, prestando cuidados a um grupo de até 05 crianças e/ou 

adolescentes. 

c) atendimento em uma unidade institucional semelhante a uma residência, destinada a 

atendimento de grupos de até 30 crianças e/ou adolescentes. 

d) atendimento em uma unidade institucional semelhante a uma residência, destinada a 

atendimento de grupos de até 20 crianças e/ou adolescentes. 

e) atendimento em uma unidade institucional semelhante a uma residência, destinada a 

atendimento de grupos de até 25 crianças e/ou adolescentes. 

 

20 - Dos serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade não se configura como um 

serviço de acolhimento institucional a seguinte modalidade: 

a) casa-lar 

b) abrigo institucional 

c) casa de passagem, 

d) residência inclusiva 

e) acolhimento em república 

 

 


