
 
 

MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ - SC 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 
 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 
 

ATENÇÃO 

 

Fica terminantemente proibido aos candidatos: 

 Comunicar-se com outros candidatos. 

 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos. 

 Sair com material referente à prova. 

 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

 
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, 

etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). Apenas 01 (uma) 

resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem 

resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas definitivas na sua Folha de Respostas do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, use caneta 

esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber a Folha de Resposta preencha-a corretamente. 

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 

SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

08 – Uma hora após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE CADERNO. 

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou a Folha de Resposta. 

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na sala. Isso faz parte 

das normas para transparência na fiscalização do Concurso Público. 

11 – A duração da prova será de quatro horas.  
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1. Levando em consideração as regras de acentuação 

da ortografia da Língua Portuguesa, em qual das 

situações abaixo a ocorrência de crase é facultativa: 

A) ao anteceder nomes próprios femininos. 

B) ao anteceder um nome de lugar. 

C) junto a verbos no infinitivo. 

D) antes de um numeral.  

2. Qual das opções abaixo completa adequadamente 

as seguintes orações: 

A _____________ violoncelista, ontem à noite, deu 
um concerto magnífico.  
A _____________do Cristo Redentor é, 
indiscutivelmente, apreciada por turistas do mundo 
inteiro.  
A vítima _____________ as afirmações sobre os 
fatos e agora o advogado pode seguir em frente 
com o processo.  
A redatora terá que _____________ os erros 
presentes no livro para poder haver o lançamento 
oficial da obra. 
 

A) eminente – eminência- ratificou - retificar 

B) iminente – eminência – retificou - retificar 

C) eminente – eminência – ratificou - ratificar 

D) eminente – iminência – ratificou – retificar 

 

3. Analise a locução pronominal e os pronomes 

destacados na seguinte citação: 

 “Para cada um de nós – em algum momento 

perdido da vida – anuncia-se uma missão a 

cumprir? Recuso-me, porém a qualquer missão. 

Não cumpro nada: apenas vivo” (Clarice Lispector) 

 

I - anuncia-se e recuso-me são pronomes pessoais 

átonos do caso oblíquo. 

II - algum, qualquer e nada são pronomes indefinidos. 

III - os pronomes nada e nós estão ligados pela 

mesma classificação pronominal. 

IV -  anuncia-se está se referindo à terceira pessoa 

do singular do caso reto. 

 

Com relação as afirmações anteriores, infere-se que: 

A) apenas I e II são verdadeiras. 

B) apenas III está incorreta. 

C) I, III, e IV estão corretas. 

D) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

4. Ao transcrever para a voz ativa a seguinte frase: 

“Poucas anotações foram feitas no texto pelo revisor da 

editora”, obtém-se a seguinte forma verbal: 

A) fizeram 

B) fez 

C) tinham sido feitas. 

D) tinha feito. 

 

5. Na frase: A neve, que é fria, provocou a morte 

da vegetação e impossibilitou a colheita. O termo 

destacado indica uma: 

 

A) Oração subordinada adjetiva explicativa 

B) Oração coordenada adjetiva explicativa 

C) Oração subordinada substantiva explicativa 

D) Oração coordenada substantiva explicativa 

 

6. Assinale a alternativa incorreta de acordo com a 

ortografia oficial da Língua Portuguesa:  

A) sobre-elevação, anti-inflamatório, 

contraindicação, extraoficial. 

B) minissaia, interracial, ultrassom, hiper-realista. 

C) proeminente, reeducação, predeterminado, 

sobrepor. 

D) reeleição, sub-humano, anti-hemorrágico, 

reidratar. 

 

7. Com relação a acentuação gráfica, indique a 

alternativa correta: 

 

A)  acentua-se odisséia por ser uma paroxítona com 

ditongo aberto; 

B) não acentua-se papéis por ser uma palavra oxítona 

terminada com ditongo aberto; 

C) não se acentua mais palavras terminadas em 

“oo” como voo e enjoo, porém permanece nas 

palavras com terminações verbais “eem”, como em 

lêem e vêem.  

D) o acento diferencial existe na palavra “para” com 

a finalidade de distinguir o verbo parar e a 

preposição para. 

 

8. Qual das alternativas não corresponde à 

significação de sinonímia: 

 

A) diversão – chinfra  

B) alimentação – passadio 

C) especular – conjecturar 

D) negligência – escrúpulo  

 

9. Qual foi a intenção de comunicação da charge 

abaixo:  
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Fonte: Charge Retirada do banco de Exame 

Nacional do Ensino Médio de 2012  

 

A) Provocar efeito de sentido irônico causado pela 

combinação de informações visuais; 

B) Transmitir uma ideia de múltiplos sentidos 

através da expressão “rede social”; 

C) Utilizar do recurso de personificação para dar 

ideia de oposição; 

D) Contrastar e comparar a rede de difusão de 

comunicação com a rede de descanso utilizado pela 

família. 

 

10. Leia a tirinha da Mafalda e assinale a alternativa 

que está em consonância com o sentido do texto: 

 

 
Fonte:https://meumundocommafalda.wordpress. 

 

A) A palavra absolutamente, utilizada no texto da 

tirinha é um advérbio de afirmação; 

B) O propósito da tirinha foi de atentar para uma 

ação recorrente na família de Mafalda; 

C) A palavra nada, utilizada duas vezes na tirinha, é 

um advérbio de intensidade, provocando um 

sentido de revolta no contexto; 

D) A palavra nada provoca ambiguidade, recurso 

utilizado frequentemente nesse gênero textual.  

 

11. Para conseguir receber o pagamento de uma 

dívida no valor de R$ 18.000,00, Paulo contratou o 

Advogado Antônio Pedreira. Fazendo um acordo 

com o devedor, o advogado conseguiu receber 85%  

do total da divida. Supondo que Paulo tenha pago 

ao Advogado 29% do total recebido, quanto de 

dinheiro restou para Paulo. 

A) R$12.350,00 

B) R$ 14.862,00 

C) R$ 10.863,00 

D) R$ 12.780,00 

12. Certa torneira mal fechada desperdiça 2,5 ml de 

água por minuto. Nesse ritmo, quantos litros de 

água essa torneira desperdiçará em uma semana? 

A) 4,2L 

B) 25,2L 

C) 10,5L 

D) 36L. 

13. Sabendo que as raízes da equação x²-5x+6= 0  

expressam os lados de um retângulo, em 

centímetros, então a área e o perímetro desse 

retângulo, são, respectivamente: 

A) 10 cm² e 10 cm. 

B) 10 cm² e 6 cm. 

C) 9 cm² e 12 cm. 

D) 6 cm² e 10 cm. 

14. Um estacionamento cobra R$ 6,00 pela primeira 
hora. A partir da segunda hora, os preços caem em 
progressão aritmética. O valor da segunda hora é R$ 
4,00 e o da sétima é R$ 0,50. Quanto gastará o 
proprietário de um automóvel estacionado 5 horas 
nesse local? 

A) R$ 17,80 
B) R$ 20,00 
C) R$ 18,00 
D) R$ 18,70 

 

15. Comprei 1.250 metros de tecido e paguei R$ 

12,00. Quanto pagaria por 700 metros desse mesmo 

tecido? 

A) R$ 6.72 

B) R$ 5.95 

C) R$ 8.10 

D) R$ 7.72 

16. Recentemente o Estado Islâmico efetivou um 
atentado terrorista na cidade de Paris – França. Em 
resposta a este ataque, principalmente França e os 
Estados Unidos lançaram um forte bombardeio à 
cidade considera a “capital” do estado Islâmico. 
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Como é o nome desta cidade e em qual país ela está 
localizada? 
 
A) O nome da cidade é Raqqa e está localizada na 

Síria. 
B) O nome da cidade é Rahmane e está localizada no 

Iraque. 
C) O nome da cidade é Bashar e está localizada na 

Síria. 
D) O nome da cidade é Rami Abdel e está localizada 

no Iraque. 
 
17. O G4 é um grupo organizado por quatro países 
que tem como objetivo buscar um lugar permanente 
no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Que 
países são estes? 
 
A) Japão, China, Índia e Portugal. 
B) Japão, Alemanha, Índia e Brasil. 
C) China, Alemanha, Brasil e Peru. 
D) China, Portugal, Peru e México. 
 
18.  Sabemos que endividamento público é dividido 
em duas categorias: interna e externa. Neste sentido 
analise as duas sentenças abaixo. 
 
I - Dívida Interna: compreende-se à parte da dívida 
pública que representa o somatório dos débitos, 
resultantes de empréstimos e financiamentos 
contraídos por um governo, com entidades 
financeira de seu próprio país. 
II - Dívida externa: é a somatória dos débitos de um 
país, resultantes de empréstimos e financiamentos 
contraídos no exterior pelo próprio governo, por 
empresas estatais ou privadas. Os recursos podem 
ser provenientes de governos, entidades financeiras 
internacionais (FMI, Banco Mundial, etc.), bancos 
ou empresas privadas. 
Assinale 

 
A) Se a sentença I é correta. 
B) Se a sentença II é correta. 
C) Se as duas sentenças são falsas. 
D) Se as duas sentenças são verdadeiras. 
 
19. O estado de Santa Catarina sempre incentiva 
muito a prática de esportes. Um exemplo disto é a 
abertura da OLESC que ocorre neste sábado na 
Arena Jaraguá. Por OLESC entende-se: 
 
A) Olimpíadas da Juventude de Santa Catarina; 
B) Olimpíadas Escolares de Santa Catarina; 
C) Olimpíadas do Estado de Santa Catarina; 
D) Olímpiadas dos Estudantes de Santa Catarina. 
 
20. Atividade econômica de Santa Catarina é 
caracterizada pela divisão em polos. Correlacione as 
colunas: 
 

(1) agroindustrial  

(2) eletrometalomecânico  

(3) madeireiro   

(4) têxtil  

(5) mineral 

(6) tecnológico. 
 
( ) Capital; 
( ) Norte; 
( ) Planalto e Serra; 
( ) Vale do Itajaí; 
( ) Sul; 
( ) Oeste 
 
A sequencia correta é? 
 
A) 6,2,3,4,5,1 
B) 5,2,3,4,6,1 
C) 6,2,3,4,5,1 
D) 5,2,3,1,6,4 
 
21. Quando é feita a formatação de um disco o que 
acontece com ele? 
 
A) Reduz sua capacidade de armazenamento 
B) Aumenta sua capacidade de armazenamento 
C) São gravados arquivos de recuperação 
D) Apaga tudo o que tem gravado no disco 
 
22. Quais são as duas principais fabricantes de 
processadores para computadores? 
 
A) AMD e Intel 
B) AMD e ASUS 
C) Intel e ASUS 
D) AMD e CCE 
 
23.  Qual a arquitetura do sistema operacional 
windows que permite o reconhecimento e 
funcionamento de maior quantidade de Memória 
RAM? 
 
A) 32 bit´s 
B) 64 Bit´s 
C) 128 Bit´s 
D) 256 Bit´s 
 
24. Para navegar na internet, são utilizados 
softwares navegadores ou browsers. Assinale a 
alternativa em que temos 3 softwares navegadores: 
 
A)  Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google 

Chrome 
B) Internet Explorer, Mozilla Firefox e Microsoft 

Excel 
C) Internet Explorer, Mozilla Firefox e Microsoft 

Power Point 
D) Internet Explorer, Corel Draw e Google 

Chrome 
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25. Todo arquivo de um computador recebe um 
nome e também uma extensão representada por 3 
ou mais letras. Tendo como base o Sistema 
Operacional Windows, um arquivo de texto, recebe 
a extensão txt, já um arquivo executável recebe qual 
extensão? 
 
A) doc 
B) docx 
C) xls 
D) exe 
 
26. Ao estudo de um mesmo objeto por diferentes 
disciplinas, sem que haja necessidade de integração 
entre elas, denominamos 
 
A) interdisciplinaridade 
 
B) pluralidade 
 
C) multidisciplinaridade 
 
D) transdisciplinaridade 
 
27. Acerca do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos preencha V para a 
alternativa VERDADEIRA e F para a alternativa 
FALSA: 
 
(   ) Organiza-se em grupos de convivência e 
percursos que consideram o ciclo de vida dos 
usuários, para participar de encontros, ações e 
atividades com função preventiva, protetiva e 
proativa em relação aos seus direitos, com vistas ao 
fortalecimento de seus vínculos familiares e 
comunitários. 
(   ) Como proposta de realização e adequação do 
SCVF os Municípios estão vedados a organizar 
grupos intergeracionais, com composição de 
usuários de diferentes faixas etárias por não ir ao 
encontro dos objetivos do Serviço. 
(   ) O técnico de referência tem como única 
atribuição planejar e organizar o SCFV junto 
como(s) orientador(es) social(is). 
(  ) O percurso deve prever início, meio e fim para a 
sua execução, conforme objetivos e estratégias de 
ação preestabelecidos, respeitando as orientações da 
Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais. 
 
Assinale a alternativa que corresponde a sequencia 
correta 
 
A) V, F, V, F 
B) V, V, F, F 
C) F, F, V, V 
D) V, F, F, V  
 
28. Dentre as opções abaixo qual a que corresponde 
com as competências dos municípios conforme a 

Lei nº 12594 de 18 de janeiro de 2012 que institui o 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(Sinase): 
 
A) formular, instituir, coordenar e manter o 
Sistema Nacional, Estadual e Municipal de 
Atendimento Socioeducativo. 
B) criar e manter programas de atendimento 
para a execução das medidas socioeducativas em 
meio fechado. 
C) cadastrar-se no Sistema Nacional de 
Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e 
fornecer regularmente os dados necessários ao 
povoamento e à atualização do Sistema. 
D) editar normas complementares para a 
organização e funcionamento dos programas do 
Sistema de Atendimento Socioeducativo em meio 
fechado. 
 
29. São consideradas diretrizes da Política Nacional 
para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência: 
 
A) estabelecer mecanismos que acelerem e 
favoreçam a inclusão social da pessoa portadora de 
deficiência. 
B) incluir a pessoa portadora de deficiência, 
respeitadas as suas peculiaridades, em todas as 
iniciativas governamentais relacionadas à educação e 
à saúde, à edificação pública, à previdência social, à 
assistência social, ao transporte, à habitação, à 
cultura, ao esporte e ao lazer. No que diz respeito 
ao trabalho esta política não se aplica. 
C) alternativas de inserção econômica da 
pessoa portadora de deficiência, dispensando a 
qualificação profissional para a incorporação no 
mercado de trabalho. 
D) ações que garantam o efetivo atendimento 
das necessidades da pessoa portadora de deficiência 
de cunho assistencialista. 
 
30. De acordo com a Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais, o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos deve 
assegurar aos usuários aquisições, segundo as 
seguranças afiançadas pela Política Nacional de 
Assistência Social, que garantem: 
 
A) Segurança de acolhida, Segurança de 
Complementação Alimentar, Segurança de 
encaminhamento ao Mercado de Trabalho 
B) Segurança de Acolhida, Segurança de Convívio 
Familiar e Comunitário, Segurança de 
Desenvolvimento da Autonomia 
C) Segurança de Convívio Comunitário, Segurança 
de Acesso a Informatização, Segurança de 
Acesso aos Serviços de forma involuntária 
D) Todas as opções acima 
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31. O Artigo 244-B do ECA afirma que 
corromper ou facilitar a corrupção de menor 
de 18 (dezoito) anos, com ele praticando 
infração penal ou induzindo-o a praticá-la:  
 
A) Reclusão de um a seis anos, e multa 
B) Reclusão de um a seis anos, e multa 
C) Reclusão de um a quatro anos 
D) Reclusão de um a quatro anos, e multa 
 
32. Conforme Estatuto da Criança e 
Adolescente são atribuições dos  
Conselhos Tutelares exceto: 
 
A) Expedição de notificação. 
B) Instauração de procedimento de apuração 
de infração administrativa às normas de 
proteção à criança e ao adolescente. 
C) Execução de serviços e ações voltadas às 
crianças e adolescentes em 
acompanhamento 
D) Representação ao Ministério Público para 
efeito das ações de perda ou suspensão do 
pátrio poder. 
 
33. Sobre o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos e a integração 
das ações com Programa Mais Educação é 
incorreto afirmar: 
 
A) A Instrução Operacional e Manual de 
Orientações nº 01 SNAS – MDS / SEB – 
MEC, de 18 de dezembro de 2014 elaborado 
em parceria com o Ministério da Educação, 
tem como finalidade orientar os gestores, 
trabalhadores e equipes de referência dos 
municípios, dos estados e do Distrito Federal 
sobre a integração das ações entre o Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) e o Programa Mais 
Educação (PME). 
B) O público prioritário para o atendimento no 
SCFV, de acordo com a Resolução CNAS nº 
1/2013 são crianças, adolescentes e idosos nas 
seguintes situações: de isolamento; de acolhimento; 
em trabalho infantil; com vivência de violência e 
negligência; fora da escola ou com defasagem 
escolar superior a dois anos; em cumprimento de 
medida socioeducativa em meio aberto; egressos de 
medidas socioeducativas; em situação de abuso 
e/ou exploração sexual; com medidas de proteção 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 
em situação de rua; e com vulnerabilidade que diz 
respeito às pessoas com deficiência. 
C) O PME pode ser desenvolvido na própria 
escola e em outros espaços físicos, por meio do 
estabelecimento de parcerias intersetoriais e 
interinstitucionais. As atividades fomentadas pelo 
programa estão agrupadas em sete macrocampos 

que variam conforme a localização das escolas na 
zona urbana ou na zona rural. 
D) Verifica-se a possibilidade de articular o PME 
com o SCFV no âmbito municipal. Ambos 
possuem princípios e objetivos divergentes, bem 
como formatos de execução distintos mas que 
podem e devem ser conciliados, de forma a 
potencializar as ações a serem executadas 
objetivando a diminuição de recursos 
orçamentários dispensados através do 
cofinanciamento federal voltado à atenção aos 
usuários e suas famílias e o trabalho em rede. 
 
34. Independente do porte que o Município 
apresente, o Centro de Referência da Assistência 
Social – CRAS é uma unidade pública estatal de 
base territorial, localizado em áreas de 
vulnerabilidade social, que abrange a um total de 
até:  
 
A) 800 famílias/ano 
B) 1.000 famílias/ano 
C) 1.200 famílias/ano 
D) 1.500 famílias/ano 
 
35. Sobre o orçamento da Assistência Social é 
incorreto afirmar: 
 
A) Os instrumentos de planejamento orçamentário, 
na administração pública, se desdobram no Plano 
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na 
Lei Orçamentária Anual 
B) PPA – expressa o planejamento das ações 
governamentais a longo prazo e envolve quatro 
exercícios financeiros, tendo vigência do segundo 
ano de um mandato até o primeiro ano do 
mandato seguinte.  
C) LDO – define as prioridades, metas e estabelece 
estimativas de receita e limites de despesa a cada 
ano, orientando a elaboração da Lei Orçamentária 
Anual. 
D) LOA – explicita as prioridades e as 
possibilidades de gasto em rubricas de receita e 
despesa para o ano respectivo, identificando os 
benefícios tributários, financeiros e creditícios. 
 
36. Conforme o Art. 5º da Lei Federal nº 8080 de 
19 de setembro de 1990, são objetivos do Sistema 
Único de Saúde – SUS, exceto: 
 
A) a identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde. 
B) a formulação de política de saúde destinada a 
promover, nos campos econômico e social. 
C) a vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
D) a assistência às pessoas por intermédio de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
com a realização integrada das ações assistenciais e 
das atividades preventivas. 
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37. O Código de Ética dos Assistentes Sociais, de 
1993, é: 
 
A) a expressão do projeto ético político da 
categoria profissional. 
B) o documento que atualiza as regras de formação 
profissional. 
C) a expressão do movimento de regulação 
profissional. 
D) a adequação da profissão ao ideário da 
modernidade. 
 
38. Segundo o Estatuto dos Servidores de 

Abelardo Luz ao entrar em exercício, o servidor 

investido para o cargo de provimento efetivo ficará 

sujeito a estágio probatório por período de 3 (três) 

anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade 

serão objeto de avaliação para o desempenho do 

cargo, observados os seguintes fatores, entre 

outros, exceto: 

A) zelo pelos recursos financeiros e materiais; 

B) desempenho e eficiência; 

C) relacionamento intrapessoal; 

D) nenhuma das anteriores. 

39. Segundo o Estatuto dos Servidores de Abelardo 
Luz a reversão somente ocorrerá quando presente o 
interesse público e dependerá de, exceto: 
 
A) tenha solicitado a reversão; 
B) a aposentadoria tenha sido voluntária; 
C) estável quando na atividade; 
D)  a aposentadoria tenha ocorrido nos três anos 

anteriores à solicitação. 
 
40. Segundo sua lei orgânica o Município de 
Abelardo Luz, o Município, isoladamente ou em 
cooperação com a comunidade, Estado e a União, 
manterá programas destinados à assistência às 
pessoas portadoras de deficiência, com o objetivo de 
assegurar, exceto: 
 
A) respeito aos direitos humanos; 
B) não submissões e intromissões arbitrárias e 
ilegais na vida privada, da família, no domicílio ou 
correspondência; 
C) embuçar livremente sua opinião sobre todas 
as questões, consoante a idade e maturidade; 
D) atendimento médico, psicológico e 
educacional. 
 




