NUBES Tecnologia e Serviços Ltda.
CRA/SC: 2383-J
2383 | CREA/SC: 130678-2
Bombinhas/SC

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 - MAJOR VIEIRA/SC
VIEIRA

LÍNGUA PORTUGUESA

4.

Utilize o texto abaixo para as questões 1 e 2:
A Missão Kepler, da Nasa, confirmou a descoberta de
um planeta de dimensão próxima à da Terra e que orbita
uma estrela parecida com o Sol. O Kepler-452b
452b está
localizado em uma “zona habitável”, definição dada a áreas
do espaço em volta de estrelas que têm temperatura
parecida com a da Terra e apresentam condições para a
existência de água líquida na superfície de corpos ce
celestes.
“Podemos pensar no Kepler-452b
452b como um primo mais
velho e maior da Terra, que traz a oportunidade de
entendermos a evolução do ambiente terrestre.”, declarou
ao site da Nasa o pesquisador Jon Jenkins, líder da equipe
que analisa os dados da sonda Kepler,
epler, telescópio espacial
usado para exploração de planetas extrassolares.
O diâmetro do Kepler-452b
452b é 60% maior que o da Terra. A
massa e a composição do planeta ainda não foram
determinadas, mas as pesquisas indicam que o planeta é
rochoso. A órbita do planeta em volta da estrela chamada
Kepler-452,
452, o sol do novo planeta descoberto, dura 385
dias. A estrela que o Kepler-452b
452b orbita tem 6 bilhões de
anos, 1,5 bilhão a mais que o Sol. A estrela é mais
brilhante que o Sol, mas tem a mesma temperatura.
"É muito
ito inspirador considerar que esse planeta passou 6
bilhões de anos na zona habitável de sua estrela, período
mais longo que o do planeta Terra. É uma oportunidade
substancial para o surgimento da vida, com todos os
ingredientes e condições necessárias para
a que a vida exista
neste planeta”, ressaltou Jenkins.
Além do Kepler-452b,
452b, os cientistas apontaram mais 11
candidatos a gêmeos da Terra, exoplanetas com diâmetro
entre uma e duas vezes o terrestre e que orbitam estrelas
semelhantes ao Sol em tamanho e temperatura.
(Texto disponível na Internet no endereço: http://viajeaqui.abril.com.br/
materias/nasa-encontra-planeta-parecido-com-a-terra-kepler-452b
452b-orbitauma-estrela-semelhante-ao-sol)
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Segundo o texto, o planeta recém-descoberto
descoberto
pela Nasa, pode ser comparado
rado à Terra em:
Idade, uma vez que praticamente foram criados no
mesmo espaço de tempo.
Dimensões e orbita ao redor de uma estrela
semelhante ao Sol.
Composição química e massa.
Ambos possuem composição rochosa e água.
Quais as principais diferenças existentes entre
a estrela que o Kepler-452b
452b orbita e o nosso
Sol?
Sua orbita tem seis bilhões de anos e ele é mais
brilhante, embora tenham a mesma temperatura.
Seu diâmetro e brilho são similares.
A massa e a composição.
A orbita ao redor das duas estrelas dura 385 dias.
Analise as assertivas abaixo de acordo com a
concordância nominal e indique a INCORRETA:
É necessário compreensão.
A compreensão é necessária.
Compreensão é necessário.
Para quem a compreensão é necessário?
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Considerando o novo acordo ortográfico,
analise o texto abaixo, cuja acentuação foi
omitida e indique a única assertiva correta:
“Todas as pessoas que tem muito poder
acabam só.”
”
“Outras que não tem nada são as que veem o
mundo de outra maneira, com mais carinho e
cuidado com o próximo.”
Somente na 1ª parte,, deve ser colocado um acento
agudo.
Somente na 2ª parte,, devem ser colocados dois
acentos agudos.
Somente na 1ª parte,, deve ser colocado um acento
circunflexo.
Apenas na 1ª e 2ª parte,, devem ser colocados dois
acentos agudos.

O novo acordo ortográfico unificou as formas
de escrita da língua portuguesa em oito países:
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Guiné
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e
Timor Leste. Analise as palavras abaixo e
indique em qual das opções a grafia está
INCORRETA.
superresistente | superinteressante | anti-inflamatório
anti
hipermercado | intermunicipal | superproteção
superinteressante | superamigo | interescolar
semiaberto | anteontem | autoestrada

MATEMÁTICA
6.
A.
B.
C.
D.
7.
A.
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C.
D.
8.

A.
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C.
D.

Qual é a área aproximada de um triângulo
retângulo, cuja base é de 27,5cm e a altura é
de 18,5cm?
254,37cm²
235,45cm²
223,77cm²
215,33cm²
Qual é o volume comportado por uma caçamba,
cuja carroceria tem 4 metros de comprimento,
2,3 metros de largura e 1,8 metros de altura?
14,45m³
15,65m³
16,56m³
17,36m³
O valor da energia elétrica sofreu dois
aumentos consideráveis neste ano de 2015,
ficando 86%
% mais cara que no mesmo período
de 2014. Sabendo que o primeiro aumento, em
janeiro, foi de 60%,
%, qual foi o valor do segundo
aumento em março?
15,75%
16,25%
19,65%
26,00%
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Pedro trabalha 7h30min por dia, recebendo por
hora trabalhada o valor de R$ 13,75. Anderson
trabalha 5h30min por dia, recebendo o valor de
R$ 18,00 por hora. Após 12 dias de trabalho,
qual será a diferença na remuneração entre
eles?
R$ 49,50
R$ 50,00
R$ 51,50
R$ 52,00

10. A prefeitura de Major Vieira, possui três barras
de ferro que medem 60cm, 80cm e 1m de
comprimento cada uma,, respectivamente. Para
efetuar um trabalho de sustentação de um
determinado piso, é necessário cortá--las em
pedaços iguais de maior comprimento po
possível.
Neste contexto, qual é a medida adequada
adequada?
A. 16 cm
B. 18 cm
C. 20 cm
D. 22 cm

INFORMÁTICA BÁSICA
11. Você recebeu um e-mail
mail com um anexo em
formato XLTX.. Qual o programa adequado para
efetuar a leitura deste arquivo?
A. Microsoft Excel
B. Microsoft Publisher
C. Microsoft Project
D. Microsoft PowerPoint
12. No Microsoft Word, versão 2007, padrão
Português Brasil, na configuração padrão, qual
a função que devemos utilizar para efetuar um
atalho a um determinado endereço de internet?
A. Inserir Referência
B. Inserir Hiperlink
C. Inserir Atalho
D. Inserir Indicador
13. Analise as assertivas abaixo sob o contexto da
segurança na internet e indique a CORRETA:
A. Utilize dados pessoais, como datas de aniversário, de
casamento, de namoro, etc. para utilizar como senha,
dificultando assim, a ação de “piratas de
computador”.
B. Evite instalar as atualizações do Windows, pois
normalmente elas vem com falhas, deixando o seu
computador vulnerável.
C. Ao compartilhar
ompartilhar arquivos entre equipamentos móveis
(celulares, tablets, PDAs, etc.) e computadores,
utilizando o Bluetooth, não existe a possibilidade de
infectar com vírus ou acesso de estranhos.
D. Evite executar programas ou arquivos recebidos por
e-mail, em especial de pessoas desconhecidas e,
principalmente, quando você não possui um
programa de antivírus atualizado.
14. Que tipo de arquivo eu tenho, quando localizo
um com a extensão PNG?
A. Uma Planilha de Calculo
B. Um Arquivo do Microsoft Publisher
C. Uma Foto ou Figura
D. Um Arquivo de Banco de Dados Postgresql
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15. Em relação ao Microsoft Excel versão 2007,
padrão Português Brasil, configuração original,
qual a função utilizada para juntar os caracteres
de texto, distribuídos em diversas células,
juntando todo o conteúdo em apenas uma
célula?
A. CONCATENAR
B. LOCALIZAR
C. EXT.TEXTO
D. NUN.CARACTER

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
16. Em relação ao Município de Major Vieira/SC, é
INCORRETO afirmar que:
A. Possui uma área de 544,51 km².
B. Sua população estimada em 2011 era de 7.523
habitantes.
C. Sua instalação foi oficializada em 23 de janeiro de
1961.
D. Tem limites com os municípios de Bela Vista do
Toldo, Canoinhas, Três Barras, Itaiópolis, Papanduva,
Monte Castelo e Santa Cecília.
17. A operação Lava Jato tem sido matéria de
enorme repercussão na mídia nacional nos
últimos meses, com a prisão de políticos e
empresários, em vários estados brasileiros.
Quem é o juiz federal responsável pela
condução dos processos decorrentes desta
operação?
A. Sérgio Moro
B. Paulo Roberto Costa
C. Teori Zavascki
D. Nelson Moro
18. Neste mês de Julho de 2015, ocorreram os
Jogos Pan-americanos,
americanos, competição que ocorreu
em Toronto no Canadá, antecedendo as
Olimpíadas de 2016. A participação brasileira
quebrou uma marca que já durava 48 anos.
Qual foi esta marca?
A. Encerrar a competição em 3º lugar, com número
recorde de 48 medalhas de ouro.
B. O atletismo brasileiro obteve 6 medalhas de ouro,
melhor resultado desde Winnipeg em 1967.
C. Encerrar a competição em 3º lugar, a frente de Cuba.
D. Todas as opções estão corretas.
19. Ao entrar em exercício, o servidor do Município
de Major Vieira investido para o cargo de
provimento efetivo ficará sujeito a estágio
probatório, durante o qual a sua aptidão e
capacidade serão objeto de avaliação para o
desempenho do cargo. Qual o período
perío
do
estágio probatório do Município de Major
Vieira?
A. 2 (dois) anos
B. 2 (dois) anos e 6 (seis) meses
C. 3 (três) anos
D. 3 (três) anos e 6 (seis) meses
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20. Dos itens abaixo, qual NÃO É um requisito
básico para ingresso no serviço público de
Major Vieira?
A. Naturalidade Brasileira
B. Idade Mínima de 18 (dezoito) anos
C. Aptidão Física e Mental
D. Gozo dos direitos políticos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O Sistema Único de Saúde - SUS tem na
integralidade
um
dos
seus
pilares
fundamentais, garantidos pela Constituição
Federal. Analise as assertivas abaixo e indique
aquela que NÃO apresenta alguma de suas
dimensões:
A. Abordagem integral do indivíduo e das famílias.
B. Primazia das ações de promoção e prevenção.
C. Atenção nos três níveis de complexidade da
assistência médica.
D. Desenvolvimento de práticas de saúde de forma
independente e separada uma das outras, garantindo
autonomia entre as suas práticas.
22. De acordo com a Constituição Federal, ao
Sistema Único de Saúde, compete, além de
outras atribuições, EXCETO:
A. Executar
xecutar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador.
B. Incrementar, de forma global,, o desenvolvimento
científico e tecnológico e a inovação.
C. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo humano.
olaborar na proteção do meio ambiente, nele
D. Colaborar
compreendido o do trabalho.
23. Ainda de acordo com a Constituição Federal
fazem parte das diretrizes do Sistema Único de
Saúde, EXCETO:
A. Atendimento integral, sem observação aos serviços
assistenciais.
B. Atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas.
C. Descentralização, com direção única em cada esfera
de governo.
D. Participação da comunidade.
24. Leia com atenção:
I. É divulgada a quinta versão do Código de
Ética Profissional.
II. Foi criada a Legião Brasileira de Assistência
(LBA).
III. Foram fundados dois órgãos importantes
para o atendimento dos trabalhadores: o
Serviço Social da Indústria (SESI) e o
Serviço Social do Comércio (SESC).

A.
B.
C.
D.

Os eventos acima obedecem a seguinte ordem
cronológica:
III – I – II
II – III – I
I – II – III
I – III – II
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25. NÃO é proibido venda à criança ou adolescente
de:
A. Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que
pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de
provocar qualquer dano físico em caso de utilização
indevida.
B. Revistas e publicações pornográficas classificadas
pelo ECA.
C. Simulacros de bilhetes lotéricos e equivalentes.
D. Bebidas alcoólicas.
26. Leia com atenção:
I. Conceito: É um documento de registro de
informações,
observações,
pesquisas,
investigações, fatos, e que varia de acordo
com o assunto e as finalidades.
II. Finalidade: Os relatórios são bastante
utilizados na prática profissional do
assistente social por que serve como
registro importante capaz de subsidiar
decisões.
A.
B.
C.
D.

Os itens acima se referem:
Visitas domiciliares, ambos.

Entrevista e acompanhamento
hamento social, respectivamente.
Ficha de cadastro e encaminhamentos, respectivamente.

Relatório, ambos.

27. Analise as assertivas abaixo em relação à
Teoria Social Crítica no entendimento da
reprodução das relações sociais na sociedade
capitalista, apontando a opção CORRETA:
A. Reprodução de um modo de vida e de trabalho que
não envolve o cotidiano da vida social.
B. Reprodução dessa sociedade em seu movimento e
em suas contradições.
C. Reprodução da vida material e da vida espiritual, isto
é, das formas de consciência individual.
D. A reprodução da força viva de trabalho e dos meios
materiais de produção que a resumem.
resumem

28. É um direito do Assistente Social:
A. Liberdade na realização de seus estudos e pesquisas,
resguardados os direitos de participação de
indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos.
trabalhos
B. Exercício controlado das atividades inerentes à
Profissão.
C. Violabilidade do local de trabalho e respectivos
arquivos e documentação, garantindo o sigilo
profissional.
D. Ausência de autonomia quando se tratar de assuntos
de interesse da população.

29. Analise as assertivas abaixo em relação às
técnicas utilizadas para a elaboração de um
estudo social e aponte aquela que NÃO faz
parte do contexto regular deste estudo:
A. Observação
B. Entrevista
C. Análise de Documentos
D. Hipóteses e cronograma
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30. Assinale a alternativa incorreta. Constituem
competências do Assistente Social:
A. Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas
sociais junto a órgãos da administração pública,
direta ou indireta, empresas, entidades e
organizações populares.
B. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos,
programas e projetos que sejam do âmbito de
atuação do Serviço Social sem participação da
sociedade civil.
C. Encaminhar providências, e prestar orientação social
a indivíduos, grupos e à população.
D. Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer
uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus
direitos.
31. Quais os conhecimentos que o assistente social
deve possuir ao propor um projeto de trabalho
profissional?
A. Deve conhecer quais as demandas que são colocadas
pelos usuários.
B. Deve conhecer quais as políticas sociais transversais
que incidem sobre o seu trabalho.
C. Deve conhecer como se comporta e quais as
diretrizes da instituição na qual trabalha.
D. Todas as assertivas estão corretas.

32. A Lei Orgânica da Assistência Social criou uma
nova matriz para a Assistência Social no Brasil.
Qual é esta matriz?
A. A ampliação do mercado de trabalho para os
assistentes sociais.
B. A implementação do Sistema Único de Assistência
Social - SUAS.
C. A introdução de critérios de seletividade para a
distribuição dos benefícios assistenciais.
D. A atribuição à Assistência Social da centralidade
sobre as demais políticas sociais.

33. As ações e serviços públicos de saúde e os
serviços privados contratados ou conveniados
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS),
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes
previstas no art. 198 da Constituição Federal,
obedecendo ainda o seguinte princípio:
A. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em
alguns níveis de assistência.
B. Integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e descontínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema.
C. Preservação da autonomia das pessoas no vilipêndio
a sua integridade física e moral.
D. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos
ou privilégios de qualquer espécie.
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34. Analise as assertivas abaixo em relação às
características do Controle Social e assinale a
CORRETA:
A. Conferências, audiências públicas, ação popular,
conselhos.
B. Definir princípios e diretrizes, dar voz e voto a vários
segmentos .
C. Reúne poder executivo, legislativo, Ministério Público
e população para formular políticas públicas.
D. Ato administrativo de controle e manifestação de
decisões ou recomendações.
35. Assinale a alternativa INCORRETA. Constituem
atribuições privativas do Assistente Social:
A. Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na
área de Serviço Social.
B. Planejar, organizar e administrar programas e
projetos em Unidade de Serviço Social.
C. Assessoria e consultoria e órgãos da Administração
Pública direta e indireta, empresas privadas e outras
entidades, em matéria de Serviço Social.
D. Treinamento, avaliação e supervisão, desde que
indireta, de estagiários de Serviço Social.
36. É INCORRETO afirmar sobre APOMT:
A. Promove uma cadeia de solidariedade, articulando
um conjunto de medidas voltadas para a implantação
das ações necessárias com vistas ao funcionamento
da rede de proteção às crianças e adolescentes.
adolescentes
B. É uma resposta da sociedade organizada para
erradicar os maus-tratos.
C. Concebido pelo Ministério da Justiça, foi adotado
parcialmente pelo Ministério Público do Estado de
Santa Catarina e apoiado por todos aqueles que se
preocupam de forma direta ou indireta com o futuro
da educação.
D. Por meio dele, órgãos públicos e organizações da
sociedade civil reconhecem sua responsabilidade
social diante de uma triste realidade: o registro de
denúncias de maus tratoss contra crianças e
adolescentes em Santa Catarina.
37. Analise as assertivas abaixo em relação a
ideologia neoliberal e as políticas sociais no
Brasil, apontando a opção CORRETA:
A. Uma das teses é a de que o novo cenário neoliberal
comportava mais a excessiva presença do Estado.
B. Fortaleceram a ideologia neoliberal, as mudanças
tecnológicas, a derrocada do socialismo real e o
enfraquecimento dos partidos e das organizações de
direita.
C. O governo do presidente Fernando Henrique
Cardoso, durante todo o seu primeiro mandato,
visivelmente descuidou-se
se das políticas econômicas,
mas não, das sociais, tomando--se como exemplo o
sucesso do Programa Bolsa Escola.
D. Entre os anos de 1990 e 1992, durante o governo do
Presidente Fernando Collor de Mello, fez-se
f
uso do
discurso eleitoral de matriz socialdemocrata, embora
logo tenha se mostrado afinado com o ideário
neoliberal e a ele submisso.
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38. Assinale
a
alternativa
INCORRETA
INCORRETA.
A
deficiência auditiva - perda parcial ou total das
possibilidades auditivas sonoras,
noras, pode variar
em graus e níveis na forma seguinte:
A. De 25 a 40 decibéis
B. De 41 a 55 decibéis
C. De 56 a 70 decibéis
D. De 71 a 90 decibéis
39. Considerando as sanções previstas no Código
de Ética do Assistente Social, assinale aquela
que NÃO representa uma possível penalidade
aplicável a alguma infração cometida:
A. Multa e advertência reservada.
B. Multa e cassação do registro profissional.
C. Advertência pública e suspensão do exercício
profissional.
D. Multa e advertência online.
40. O Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS), ouvidas as respectivas representações
de Estados e Municípios dele participantes,
poderá propor, na medida das disponibilidades
orçamentárias das três esferas de governo, a
instituição de benefícios subsidiários
ios para cada
criança de até:
A. 4 anos de idade no valor de até 15% do salário
mínimo.
B. 5 anos de idade no valor de até 20% do salário
mínimo.
C. 6 anos de idade no valor de até 25% do salário
mínimo.
D. 7 anos de idade no valor de até 30% do salário
mínimo.
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