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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 40 questões, constituídas com quatro opções (A, B, C, D) 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 juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente 
com Nome, Concurso (PS Águas de Chapecó-SC), Nº da Inscrição, data de nascimento, as respostas do Caderno de 
Questões e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma: 

Nº Inscrição:  00036  (exemplo de nº de inscrição) 

 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato. O cartão resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser 
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
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 após 
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 
Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita objetiva para conferir 
com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de sala, 
conferir os Cartões Resposta, e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os 
Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 04 de maio de 2015, no site 
www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do email 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 05 e 06 de maio de 2015. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Uma das alternativas abaixo apresenta erro em 
relação ao emprego das palavras compostas no plural. 
Marque-a: 
 
a) Fabiano adora comer marias-moles. 
b) No parque de diversão havia duas rodas-gigantes. 
c) Os tiques-taques do relógio atrapalharam meu sono. 
d) Os carros-bombas estavam chegando ao local 

combinado. 
 
02) Todas as alternativas estão corretas em relação à 
colocação pronominal, exceto: 
 
a) Eis o artigo do qual se falou na palestra. 
b) Nada incomoda-nos mais do que a falta de respeito. 
c) Nunca se viu tamanha atrocidade. 
d) Ele manteve-se firme em relação a sua posição 

política. 
 
03) O pronome relativo cujo/cuja é com frequência 
empregado erroneamente. Leia as sentenças a seguir e 
aponte a alternativa que está incorreta em relação ao 
uso dos referidos pronomes: 
 
a) Adorei o livro cujo me emprestaste. 
b) O problema cuja solução encontramos não é de nossa 

alçada. 
c) Choram as mulheres cujos maridos vão à batalha. 
d) Quando retornamos a fazenda, a primeira visão dos 

grandiosos ipês, cujo amarelo intenso ajudou a 
melhorar o humor da pequena. 

 
04) Leia as sentenças a seguir: 
 

I. Nicole, atriz internacional, foi eleita a mais bela. 
II. Nós preferimos churrasco, e elas, lasanha. 

III. Passeou no feriado, foi visitar a família. 
IV. Embora vivesse na cidade, vinha muito à fazenda. 
 
Observando o emprego da vírgula, assinale a alternativa 
que apresenta a informação correta: 
 
a) Somente as sentenças II e III estão corretas. 
b) Somente as sentenças I, II e IV estão corretas. 
c) Somente as sentenças I e IV estão corretas. 
d) Todas as sentenças estão corretas.  
 
05) Quanto à concordância nominal está incorreta a 
assertiva: 
 
a) A propaganda dizia: Água mineral é bom. 
b) A paciência é necessária. 
c) Repeti meu discurso bastantes vezes. 
d) A bebida alcóolica é proibido para menores de idade. 
 

Leia o fragmento da obra de Graciliano Ramos e 
responda as questões de 06 a 10: 
 
 [...] 

Deu estalos com os dedos. A cachorra Baleia, aos 
saltos, veio lamber-lhe as mãos grossas e cabeludas. 
Fabiano recebeu a carícia, enterneceu-se: 

— Você é um bicho, Baleia. 
Vivia longe dos homens, só se dava bem com 

animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não 
sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se 
com o cavalo, grudava-se a ele. E falava uma linguagem 
cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro 
entendia. A pé, não se aguentava bem. Pendia para um 
lado, para o outro lado, cambaio, torto e feio. Às vezes 
utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua 
com que se dirigia aos brutos - exclamações, 
onomatopeias. Na verdade falava pouco. Admirava as 
palavras compridas e difíceis da gente da cidade, 
tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas 
eram inúteis e talvez perigosas.[...] 

 
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. Rio de Janeiro: 

Record, 1991. 

 
06) Pode-se afirmar que Fabiano era: 
 
a) ditoso e entediante 
b) infausto e ditoso 
c) taciturno e solitário  
d) solitário e loquaz  
 
07) “...palavras compridas e difíceis...” O vocábulo 
comprido é parônimo de cumprido. Parônimos são 
palavras parecidas na grafia, porém possuem 
significados diferentes. Assinale a assertiva que 
apresente erro por utilizar uma palavra que não 
corresponde ao contexto da frase: 
 
a) O contrato foi distratado pelo locatário.  
b) Para arrear o cavalo foi preciso paciência. 
c) A toalha absorveu todo o líquido derramado. 
d) Fruiu de suas férias no mês de agosto. 
 
08) “...monossilábica e gutural...” O adjetivo gutural 
refere-se à:  
 
a) garganta 
b) cordas vocais 
c) língua 
d) fala 
 
09) “Às vezes utilizava nas relações com as pessoas...” A 
alternativa que apresenta uma informação correta em 
relação ao uso do acento indicador de crase é: 
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a) A crase é obrigatória por expressar ações que são 
habituais. 

b) A crase é obrigatória por ser uma locução adverbial. 
c) A crase é obrigatória por anteceder palavras do 

substantivo feminino. 
d) A crase é obrigatória por ser uma locução conjuntiva. 
 
10) “...tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia 
que elas eram inúteis...” A conjunção destacada pode 
ser substituída sem acarretar prejuízo de sentido ao 
texto por: 
 
a) porquanto 
b) por conseguinte 
c) contudo 
d) portanto 
 

Matemática 
 
11) Sendo dada a P.G. (Progressão Geométrica) 

��
� ;  �

� … … 2187�, qual é o seu número de termos? 

 
a) 10 
b) 8 
c) 7 
d) 13 
 
12) A tangente de um ângulo de 855 graus (tg855º) é 
igual a: 
 
a) -2 

b) √2 

c) −√3 
d) -1 
 
13) A solução para a equação 2x+1 + 2x-1 = 20, em x, é 
igual: 
 
a) 7 
b) 1 
c) 3 
d) -3 
 
14) Sendo que 5x = 3, então log� 75 em função de “x” é 
igual a? 
 

a) 
���

�  

b) 
���

�  

c) 
���

�  

d) 
���

�  

 
 

15) Qual é o máximo divisor comum (MDC) entre os 
números 60 e 18? 
 
a) 6 
b) 12 
c) 4 
d) 24 
 
16) Qual é o décimo segundo termo da P.A. (Progressão 
Aritmética) dada por: (-8; -3; 2……) 
 
a) 30 
b) -4 
c) -39 
d) 37 
 
17) O valor de (32 + 52 – 119) é igual a: 
 
a) 30 
b) 44 
c) 33 
d) 91 
 
18) O valor de log�,�� 125 é igual a: 

a) 
��
�  

b) 
��
�  

c) 
�
� 

d) 0,1 

 

19) O valor de x que comprova a igualdade � �
���

��
= ��

�� 

é igual a: 

a) 0,3 
b) 0,5 
c) 0,25 

d) 
� 
�  

 
20) Sendo f(x) = 3x2 – 8, então f(1) – f(2) é igual a: 
 
a) 15 
b) 13 
c) 19 
d) -9 
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Conhecimentos Gerais 
 
21) Na Bandeira do Brasil, as estrelas, que fazem parte 
da esfera, representam a constelação Cruzeiro do Sul. 
Cada uma corresponde a um Estado brasileiro e, de 
acordo com a Lei nº 8.421, de 11 de maio de 1992, deve 
ser atualizada no caso de criação ou extinção de algum 
Estado. A única estrela acima na inscrição “Ordem e 
Progresso” é chamada Spica e representa o Estado: 

 
a) do Pará. 
b) do Amapá. 
c) de Roraima. 
d) do Amazonas. 
 
22) Dário Berger, Luiz Henrique e Paulo Bauer são 
______________ de Santa Catarina. Assinale a 
alternativa que completa corretamente o trecho acima: 
 
a) Deputados Federais. 
b) Deputados Estaduais. 
c) Senadores. 
d) Vice-Governadores. 

 
23) A partir de 2015, as contas de energia trouxeram 
uma novidade: o Sistema de Bandeiras Tarifárias. As 
bandeiras indicarão se a energia custará mais ou menos, 
em função das condições de geração de eletricidade. O 
sistema possui três bandeiras: 
 
a) Verde – Amarela – Vermelha. 
b) Branca – Azul – Preta.  
c) Azul – Verde – Vermelha. 
d) Branca – Cinza – Preta.  
 
24) O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) 
confirmou na manhã de terça-feira (21/04/2015) que 
um Município no Oeste catarinense, foi atingido por um 
tornado no final da tarde de segunda (20/04/2015). 
Duas pessoas morreram, entre elas um pai que 
conseguiu salvar a mulher e um bebê de 3 meses. Que 
Município é esse? 
 
a) Chapecó (SC). 
b) Xanxerê (SC). 
c) Cordilheira Alta (SC). 
d) Faxinal dos Guedes. 
 

25) Quais times disputam a final do Campeonato 
Catarinense de Futebol de 2015 - Série A? 
 
a) Avaí e Chapecoense. 
b) Joinville e Figueirense. 
c) Marcílio Dias e Metropolitano. 
d) Chapecoense e Joinville. 
 

Conteúdos Específicos  
 
26) Em conformidade com a Lei nº 8.069/90, que Dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Toda 
criança ou adolescente que estiver inserido em 
programa de acolhimento familiar ou institucional terá 
sua situação reavaliada no: 
 
a) Máximo a cada 01 (um) ano. 
b) Máximo a cada 06 (seis) meses. 
c) Mínimo a cada 06 (seis) meses. 
d) Mínimo a cada 01 (um) ano. 
 
27) A política de atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente far-se-á através de um conjunto 
articulado de ações governamentais e não-
governamentais, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. Essa política também é 
composta por linhas de ação e de diretrizes. Assinale a 
alternativa que apresenta uma dessas diretrizes: 
 
a) Políticas e programas de assistência social, em caráter 

supletivo, para aqueles que deles necessitem. 
b) Serviços especiais de prevenção e atendimento 

médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-
tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. 

c) Integração operacional de órgãos do Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e 
Assistência Social, preferencialmente em um mesmo 
local, para efeito de agilização do atendimento inicial 
a adolescente a quem se atribua autoria de ato 
infracional. 

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

 
28) Em conformidade  com a Lei nº 8.742/1993-LOAS, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Os projetos de enfrentamento da pobreza 

compreendem a instituição de investimento 
econômico-social nos grupos populares, buscando 
subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que 
lhes garantam meios, capacidade produtiva e de 
gestão para melhoria das condições gerais de 
subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, 
a preservação do meio-ambiente e sua organização 
social. 

b) Os programas de assistência social compreendem 
ações integradas e complementares com objetivos, 
tempo e área de abrangência definidos para qualificar, 
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incentivar e melhorar os benefícios e os serviços 
assistenciais. 

c) Os recursos de responsabilidade da União destinados 
à assistência social serão automaticamente 
repassados aos Estados que farão o repasse das 
respectivas porcentagens aos Municípios, à medida 
que se forem realizando as receitas orçamentárias. 

d) Os recursos de responsabilidade da União destinados 
ao financiamento dos benefícios de prestação 
continuada, previstos no art. 20, poderão ser 
repassados pelo Ministério da Previdência e 
Assistência Social diretamente ao INSS, órgão 
responsável pela sua execução e manutenção. 

 
29) Em conformidade com a Lei nº 8.742/1993-LOAS, 
que trata sobre os Benefícios Eventuais, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) Entendem-se por benefícios eventuais as provisões 

suplementares e provisórias que integram 
organicamente as garantias do SUAS e são prestadas 
aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, 
morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 
calamidade pública.   

b) A concessão e o valor dos benefícios de que trata este 
artigo serão definidos pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios e previstos nas respectivas leis 
orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos 
definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência 
Social.   

c) O Conselho Nacional de Assistência Social, ouvidas as 
respectivas representações de Estados e Municípios 
dele participantes, poderá propor, na medida das 
disponibilidades orçamentárias das 3 (três) esferas de 
governo, a instituição de benefícios subsidiários no 
valor de até 25% (vinte e cinco por cento) do salário-
mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos de 
idade.   

d) Os benefícios eventuais constituem a garantia de um 
salário-mínimo mensal à pessoa que comprove não 
possuir meios de prover a própria manutenção nem de 
tê-la provida por sua família. 

 
30) O SUAS define e organiza os elementos essenciais e 
imprescindíveis à execução da política de assistência 
social possibilitando a normatização dos padrões nos 
serviços, qualidade no atendimento, indicadores de 
avaliação e resultado, nomenclatura dos serviços e da 
rede socio-assistencial e, ainda, os eixos estruturantes. 
Assinale a alternativa que apresenta alguns desses eixos 
estruturantes: 
 

I. Centralidade na família. 
II. Matricialidade Sociofamiliar. 

III. Responsabilidade da União no financiamento da 
política de Assistência Social. 

IV. A política de recursos humanos. 
V. A informação, o monitoramento e a avaliação. 

Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente estão corretas as alternativas I, III e V. 
b) Somente estão corretas as alternativas II, III e V.  
c) Todas as alternativas estão corretas. 
d) Somente estão corretas as alternativas II, IV, e V. 
 
31) O “respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia 
e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, 
bem como à convivência familiar e comunitária, 
vedando-se qualquer comprovação vexatória de 
necessidade” é um princípio da Lei: 
 
a) 8.662/1993 - Lei que Regulamenta a Profissão do 

Assistente Social. 
b) 8.742/1993 - Lei orgânica da Assistência Social. 
c) 10.741/2003 - Código de ética profissional dos 

Assistentes Sociais. 
d) 8.069/1990 - Lei que Dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 
 
32) O artigo 27 º da Lei nº 8.080/1990 que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde. Afirma que a política de recursos humanos na 
área da saúde será formalizada e executada, 
articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, 
em cumprimento de alguns objetivos. Assinale a 
alternativa que apresenta um desses objetivos. 
 
a) Valorização da dedicação exclusiva aos serviços do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
b) Organização de um sistema de formação de recursos 

humanos, preferencialmente em nível universitário. 
c) Elaboração de projetos de incentivo e 

aperfeiçoamento profissional exclusivamente na área 
da saúde. 

d) Incentivo à participação de pesquisas relacionadas a 
doenças infecto-contagiosas. 

 
33) Em conformidade com a Lei 8080/90, no seu artigo 
6°, o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção 
ou circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde, denomina-se: 
 
a) Vigilância sanitária 
b) Sistemas em saúde 
c) Vigilância epidemiológica 
d) Programa Social 
 
34) O artigo 10º, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, afirma que os hospitais e demais 
estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, 
públicos e particulares, são obrigados a manter registro 
das atividades desenvolvidas, através de prontuários 
individuais, pelo prazo de__________. Assinale a 
Alternativa que completa corretamente a lacuna: 
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a) Cinco anos 
b) Dez anos 
c) Dezoito anos 
d) Vinte anos 
 
35) Segundo a Lei Nº 10.741/2003, que dispõe sobre o 
Estatuto do Idoso e dá outras providências. O percentual 
reservado aos idosos nos programas habitacionais, 
públicos ou subsidiados com recursos públicos, é de: 
 
a) 5%. 
b) 3%. 
c) 2 %. 
d) 10%. 
 
36) Segundo a Lei Nº 10.741/2003, que dispõe sobre o 
Estatuto do Idoso e dá outras providências. A política de 
atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto 
articulado de ações governamentais e não-
governamentais da: 
 
a) União, dos Estados e das Secretarias Municipais de 

Assistência Social. 
b) União, Estados, Municípios e entidades não 

governamentais. 
c) União, dos Estados, dos Municípios das entidades 

governamentais e não governamental.  
d) União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 
 
37)  De acordo com o artigo 18 da Lei nº 9.394/1996, que 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 
LDB . Dentre as instituições apresentadas abaixo, quais 
delas  integram os Sistemas Municipais de Ensino: 
 

I. Instituições do ensino fundamental, médio e de 
educação infantil mantidas pelo Poder Público 
Municipal. 

II. Instituições de educação infantil criadas e mantidas 
pela iniciativa privada. 

III. Instituições de educação superior mantidas pelo 
Poder Público Municipal. 

IV. Instituições de ensino fundamental e médio criadas 
e mantidas pela iniciativa privada. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
b) Somente as alternativas I,III e IV estão corretas. 
c) Somente as alternativas I e IV estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
38) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
nº 9.394/96), afirma que o ensino fundamental 
obrigatório  terá por objetivo a formação básica do 
cidadão, mediante: 
 

I. O desenvolvimento da capacidade de aprender, 
tendo como meios básicos o pleno domínio da 
leitura, da escrita e do cálculo. 

II. A compreensão do ambiente natural e social, do 
sistema político, da tecnologia, das artes e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade. 

III. A compreensão dos fundamentos científico-
tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática, no ensino de 
cada disciplina.  

IV. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços 
de solidariedade humana e de tolerância recíproca 
em que se assenta a vida social. 

V. O aprimoramento do educando como pessoa 
humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico. 

 
Baseado nessas informações, assinale a alternativa 
correta: 
 
a) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
b) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 
c) Somente as alternativas I, III e V. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
  
39)  Segundo o Art. 6º da Lei N° 9.394/96 (LDB), É dever 
dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das 
crianças na educação básica a partir:  
 
a) Dos sete anos de idade. 
b) Dos seis anos de idade. 
c) Dos cinco anos de idade. 
d) Dos quatro anos de idade . 
 
40)  Durante a atuação profissional, o Assistente Social 
faz uso de vários instrumentos técnico-operativos, qual 
desses instrumentos corresponde ao seguinte conceito: 
 
“O processo metodológico específico do Serviço Social 
que tem por finalidade conhecer com profundidade e de 
forma crítica, determinada situação ou expressão da 
questão social, especialmente nos seus aspectos 
socioeconômicos e culturais”. 
 
O conceito acima se refere: 
 
a) ao Estudo Social. 
b) à Perícia Social. 
c) Relatório Social 
d) à Entrevista Social. 
 
 




