MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO SELETIVO 001/2019
12 DE JANEIRO DE 2020

ASSISTENTE SOCIAL

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A,
B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito
no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais
de sala auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
01)O uso indevido de uma palavra parônima faz com que uma das frases abaixo fique
sem coerência...... Marque-a:
a) O juiz absolveu o réu.
b) Sempre fora um homem fragrante.
c) A menina descreveu o sequestrador com detalhes.
d) O prefeito retificou a presença no evento.
e) O cavaleiro era da tribo rival.
02) A alternativa em que pelos menos uma das palavras está grafada incorretamente é:
a) enxada – canjica - majestade
b) deslizar – engessado - vertigem
c) pedágio – hospitalisar - enxame
d) litígio – magreza - xingar
e) subterfúgio – poetisa – hipoteca
03) Dadas as frases:
1-Não entendi certos apontamentos.
2- Os apontamentos certos fazem a diferença.
Os termos em destaque nas sentenças acima são classificados, de acordo com o contexto
em que estão inseridos, respectivamente como:
a) ambos adjetivos
b) pronome indefinido e adjetivo
c) pronome definido e substantivo
d) adjetivo e substantivo
e) substantivo e adjetivo
04) A concordância nominal está incorreta em:
a) Água mineral é boa.
b) É proibida a entrada de crianças no espaço.
c) Bastantes pessoas se encontraram na convenção.
d) Escolheste má hora para dar a notícia.
e) Estava tranquilo o menino e a menina.
05) Analise as sentenças:
I-Fomos até à (a) feira da cidade.
II- Caminhava às (as) pressas pela rua.
Em relação ao emprego da crase:
a) Em I é proibido o emprego da crase e em II é facultativo
b) Em I é obrigatório e em II facultativo.
c) Nas duas sentenças é obrigatório.
d) Nas duas sentenças é facultativo.
e)Em I é facultativo e em II é obrigatório.

Matemática
6) A professora Marta passou no quadro as seguintes operações matemáticas:
I)
II)
III)
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Veja na tabela abaixo os resultados obtidos por alguns dos seus alunos
I
3
5
5
3

ALESSANDRO
GUSTAVO
LEONARDO
MARTINA

II
36
36
36
24

III
92
92
108
108

Qual dos seus alunos acertou todas as operações matemáticas:
(a) ALESSANDRO

(b) GUSTAVO

(c) LEONARDO

(d) MARTINA

(e) Nenhuma das respostas anteriores
7) Uma indústria possuí 6 máquinas e produz 2784 peças em 8 horas de trabalho
diários. Se essa indústria comprar mais 2 máquinas idênticas às que já tem e passar a
trabalhar 10 horas dias de quanto será a produção diária?
(a) 4640 peças.

(b) 5642 peças.

(c) 3648 peças.

(d) 3898 peças.

(e) 6820 peças.
8) Um campo de futebol tem 84m de comprimento e 58,5 m de largura. Para poder
realizar torneios oficiais esse campo deve ser aumentado no mínimo em 16m em seu
comprimento e 5,5m em sua largura. Quantos metros quadrados a mais terá o campo
com essas novas medidas?
(a) 900 m².

(b) 980m².

(c) 1216m².

(d) 1324m².

(e) 1486m².

9) Leonardo aplicou R$ 64.000,00 em um investimento que rende 0,5% ao mês na
modalidade de juro composto. Se Leonardo resgatar o montante após 3 meses qual o
valor aproximado que ele resgatará
(a) R$ 64.964,81.

(b) R$ 65.112,23.

(c) R$ 65.084,36.(d) R$ 64.988,42.

(e) R$ 65.212,22.
10) A soma de dois números distintos é igual a 74. A diferença entre o maior e o menor
desses números é igual a 22. Com base nessas informações qual é o maior desses
números?
(a) 38

(b) 40

(c) 41

(d) 48

(e) 46

Conhecimentos Específicos
11) Conforme a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o ensino será ministrado
com base nos seguintes princípios:
I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer
natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;
III – Respeito à liberdade e apreço à tolerância;
IV – Valorização do profissional da rede intersetorial;
V – Garantia de padrão de efetividade, eficiência e eficácia;
VI – Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.
Baseado nas informações acima, é correto afirmar:
A ( ) I, IV e VI são verdadeiras.
B ( ) I, III e VI são verdadeiras.
C ( ) II, IV e VI são falsas.
D ( ) II, III e IV são falsas.
E ( ) I e VI são falsas.

12) No momento da adesão ao Programa Bolsa Família, os Estados, municípios e o
Distrito Federal assumiram compromissos específicos relacionados ao programa, que
são traduzidos em atribuições. As principais atribuições dos municípios são, EXCETO:
A ( ) Promover a ação intersetorial, articulando com outras políticas públicas como
saúde, educação, assistência social, segurança alimentar e trabalho, quando existentes.
B ( ) Garantir apoio técnico-institucional para a gestão local do programa.
C ( ) Designar o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) como instância
de controle social.
D ( ) Indicar o gestor estadual do Programa Bolsa Família, a pessoa que será
responsável pela gestão do programa no município e pela articulação e trabalho conjunto
com outras políticas públicas municipais.
E ( ) Cadastrar as famílias pobres do município no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal, mantendo as informações atualizadas.

13) Leia:
[…] Alienação e crítica passaram a conviver entre os
profissionais do Serviço Social (...) em 1965. Ao longo das
décadas de 1970 e 1980, o movimento ganhou força e um novo
percurso profissional foi traçado, a partir da construção de uma
identidade mais próxima das classes populares. Conhecer a
realidade das classes populares e suas reivindicações era a única
saída para reverter a postura impositiva e controladora que a
profissão vinha exercendo. As alianças com a classe trabalhadora
marcam a nova fase do Serviço Social, com ações politizadas
vinculadas aos interesses das classes populares […] (ABADE,
2015).
A citação se refere a qual momento marcante do Serviço Social?

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Centro de Estudos e Ação Social.
Liga das Senhoras Católicas.
Movimento de Reconceituação.
Sociedade de Organização da Caridade.
Liga Eleitoral Católica.

14) De acordo com a Lei Nº 8.742, de 07 de dezembro e 1993, os serviços
socioassistenciais são as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da
população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos,
princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei. A alternativa que não condiz com os
serviços socioassistenciais do Sistema Único da Assistência Social é:
A ( ) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família e Serviço de Acolhimento
em República.
B ( ) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.
C ( ) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida
Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade e
Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.
D ( ) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e Programa Bolsa Família.
E ( ) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências e
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.
15) As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa
permanência para idosos adotarão os seguintes princípios, EXCETO:
A ( ) Atendimento personalizado e em pequenos grupos.
B ( ) Rompimento do vínculo familiar.
C ( ) Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior.
D ( ) Participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo.
E ( ) Preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e
dignidade.
16) O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia
de, EXCETO:
A ( ) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de
idade, organizada da seguinte forma: pré-escola; ensino fundamenta e ensino
médio.
B ( ) Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede
regular de ensino.
C ( ) Educação infantil gratuita às crianças de até 4 (quatro) anos de idade.
D ( ) Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que
não os concluíram na idade própria.
E ( ) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um.
17) O Programa Bolsa Família, fundamentado na Constituição de 1988, estruturou-se
com base nos seguintes princípios, EXCETO:
A ( ) Enfrentamento da pobreza e da desigualdade social.
B ( ) Proteção social não contributiva.

C ( ) Proteção social à família.
D ( ) Intersetorialidade.
E ( ) Gestão centralizada e inclusão social.
18) Constituem obrigações das entidades de atendimento aos idosos:
I – Celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo
de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato, com os
respectivos preços, se for o caso;
II – Fornecer vestuário e alimentação básica;
III – Diligenciar no sentido do rompimento dos vínculos familiares;
IV – Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade;
V – Oferecer atendimento personalizado;
VI – Promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer.
Com base nas informações apresentadas, marque a alternativa correta:
A ( ) I e IV são falsas.
B ( ) III e V são verdadeiras.
C ( ) II e VI são verdadeiras.
D ( ) I e V são falsas.
E ( ) II e III são falsas.
19) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os hospitais e
demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são
obrigados a, EXCETO:
A ( ) Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e
digital e de impressão digital de seus pais, sem prejuízo de outras formas
normatizadas pela autoridade administrativa competente.
B ( ) Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais,
pelo prazo de dezoito anos.
C ( ) Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no
metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais.
D ( ) Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as
intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato.
E ( ) Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à
mãe.
20) O valor a ser recebido por uma família do Programa depende de sua renda per capita
mensal e da composição familiar, isto é, se há crianças, adolescentes, jovens, mulheres
grávidas ou nutrizes. Sendo assim, o Programa Bolsa Família trabalha com os seguintes
tipos de benefícios, EXCETO:
A ( ) Benefício Básico.
B ( ) Benefício Variável.
C ( ) Benefício Básico Variável.
D ( ) Benefício Variável Vinculado ao Adolescente.
E ( ) Benefício para a Superação da Extrema Pobreza.
21) Por interdisciplinaridade compreende-se:
A ( ) Implica a existência de um conjunto de disciplinas interligadas e com relações
definidas, que evitam desenvolver as atividades de forma isolada, dispersa ou
fracionada.

B ( ) Princípio de gestão das políticas sociais que privilegia a integração das políticas
em sua elaboração, execução, monitoramento e avaliação.
C ( ) Conjunto estruturado de pessoas que desempenham um papel e se coordenam
entre si por um sistema de normas.
D ( ) Forma de organização referente à administração e gestão da Assistência Social
que determina ao gestor a coordenação geral do sistema de Assistência Social
em cada nível de governo.
E ( ) Grupo o qual um indivíduo refere suas normas e valores para avaliar sua
situação ou pessoa e/ou para determinar novas formas de conduta.
22) Baseado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), os sistemas de
ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, EXCETO:
A ( ) Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos,
para atender às suas necessidades.
B ( ) Acesso aos benefícios dos programas sociais através de encaminhamentos,
garantindo assim o acesso igualitário.
C ( ) Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido
para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração
para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados.
D ( ) Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a
integração desses educandos nas classes comuns.
E ( ) Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em
sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de
inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins,
bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística,
intelectual ou psicomotora.
23) Com a implementação bem-sucedida do IGD-M, foi desenvolvido o _______, que
mede a qualidade da gestão do __________ e do ___________ no _________. Ele serve
de base para o cálculo do valor do recurso financeiro a ser transferido ao ____________
como forma de apoio às ações de gestão do PBF e do Cadastro Único. Assinale a
alternativa que complete corretamente as lacunas:
A ( ) IGD-E – Programa Bolsa Família – Cadastro Único – estado – estado.
B ( ) IGD-F – Benefício de Prestação Continuada – Cadastro Único – Distrito Federal
– Distrito Federal.
C ( ) IGD-M II – Programa Bolsa Família – Cadastro Único – estado – estado.
D ( ) IGD-E – Programa Bolsa Família – Cadastro Único – município – município.
E ( ) IGD-E – Programa Bolsa Família – Cadastro Único – estado – município.
24) De acordo com o Estatuto do Idoso, as entidades governamentais de atendimento a
idosos que descumprirem as determinações desta Lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes
penalidades, observado o devido processo legal, EXCETO:
A ( ) Proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público.
B ( ) Advertência.
C ( ) Afastamento definitivo de seus dirigentes.
D ( ) Fechamento de unidade ou interdição de programa.
E ( ) Afastamento provisório de seus dirigentes.

25) A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento
de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho,
assegurando-se-lhes, EXCETO:
A ( ) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
B ( ) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares
superiores.
C ( ) Direito de organização e participação em entidades estudantis.
D ( ) Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se
vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de
ensino da educação básica.
E ( ) Direito de ser respeitado por seus colegas de classe.
26) São princípios organizativos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS),
EXCETO:
A ( ) Descentralização político-administrativa com competências específicas e
comando único em cada esfera de governo.
B ( ) Direção da universalidade do sistema por meio de: fixação de níveis básicos de
cobertura de benefícios, serviços, programas, projetos e ações de Assistência Social de
provisão partilhada entre os entes federativos; garantia de acesso aos direitos
socioassistenciais a todos os que deles necessitarem; articulação de cobertura com as
demais políticas sociais e econômicas, em especial as de Seguridade Social.
C ( ) Equidade: o objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas
as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, tem
necessidades distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os
desiguais, investindo mais onde a carência é maior.
D ( ) Sistema de gestão orçamentária para sustentação da política de Assistência
Social através do Orçamento Público, constituído de forma participativa, com provisão
do custeio da rede socioassistencial para cada esfera de governo, a partir do cálculo dos
custos dos serviços socioassistenciais por elemento de despesa, necessário para manter
metodologia em padrão adequado de qualidade e quantidade; transparência de prestação
de contas; mecanismos de transferência direta do fundo; princípio de relação entre entes
federativos, e clara definição de fontes de financiamento.
E ( ) Sistema de gestão de pessoas por meio, entre outros, da contínua capacitação de
gestores e dos agentes operadores das ações de Assistência Social.
27) Baseado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação infantil
será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, EXCETO:
A ( ) Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das
crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.
B ( ) Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno
parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral.
C ( ) Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um
mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional.
D ( ) Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a
frequência mínima de 70% (setenta por cento) do total de horas.
E ( ) Expedição de documentação que permita atestar os processos de
desenvolvimento e aprendizagem da criança.
28) Leia:

[…] permite o registro dos atendimentos /acompanhamentos às
famílias que procuram o SUAS, por meio do NIS (número de
identificação social), detalhando, deste modo, os quantitativos
que anteriormente eram consolidados apenas no nível da unidade
no Registro Mensal de Atendimentos dos CRAS e CREAS
(Formulário 1 do RMA). Disponível online, seu acesso é
realizado pelo mesmo Sistema em que estão disponíveis os
formulários do Registro Mensal de Atendimentos […] (BRASIL,
2016).
O instrumento de trabalho descrito utilizado no Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) é:
A ( ) Prontuário SUAS.
B ( ) Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família.
C ( ) Cadastro Único.
D ( ) Prontuário Eletrônico Simplificado.
E ( ) Plano Individual de Atendimento.
29) Por movimentos sociais compreende-se:
A ( ) Está ligada a ação humana e pode ser definida como um conjunto de normas de
conduta adotadas por uma coletividade de acordo com os valores ali vigentes.
B ( ) Consiste no conhecimento de uma determinada realidade alcançada através de
um processo de estudo ou investigação de suas condições em um determinado
momento.
C ( ) Conjunto ordenado de políticas e planos de ação de uma organização que partem
do presente, sob uma perspectiva concreta para o futuro.
D ( ) Trata-se de um conceito utilizado para fazer referência à ajuda que é oferecida
aos outros sem requerer respostas ou algo em troca.
E ( ) A ação coletiva é direcionada a lidar com problemas coletivos, modificar
contextos de injustiça, obter bens públicos, monitorar fontes de insatisfação, e
expressar o suporte à valores ou princípios específicos, articulando-os em temos
políticos e sociais.
30) Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação,
assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do
magistério público, EXCETO:
A ( ) Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico
remunerado para esse fim.
B ( ) Ingresso por concurso público de provas e títulos e processos seletivos.
C ( ) Piso salarial profissional.
D ( ) Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do
desempenho.
E ( ) Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de
trabalho.

