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 Estado de Santa Catarina 
Município de São Miguel do Oeste 

Caderno de Provas 
Edital de Processo Seletivo nº 001/2015 

 
 
                                                                                                                          Prova: Conhecimentos Específicos 
                                                                                                                                         Conhecimentos Gerais  
                                                                                                                                         Língua Portuguesa 
 

Prova para provimento do cargo de:  
ASSISTENTE SOCIAL 

 

 

 
TIPO DE PROVA: 01 GABARITO  

 
 
INSTRUÇÕES: 
 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
VOCÊ DEVE: 
 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o 
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder, 
conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher 
essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): → 
 
ATENÇÃO: 
 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de 
sua prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 
CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da 
sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01. Assinale a opção incorreta. De acordo com o Art. 17 do Estatuto do Idoso; “Ao idoso que esteja no 

domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe 

for reputado mais favorável”. Parágrafo único: Não estando o idoso em condições de proceder à opção, 

esta será feita: 

A) Por um Assistente Social designado para acompanhar o paciente e orienta-lo a aceitar 

ou não os procedimentos solicitados pelo corpo médico. 

B) Pelo curador, quando o idoso for interditado. 

C) Pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contatado em 

tempo hábil. 

D) Pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá 

comunicar o fato ao Ministério Público. 

 

02. Dentre as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, há a violência moral, que é 

entendida como: 

A) Qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. 

B) Qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. 

C) Qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe 

prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 

ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 

chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 

meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. 

D) Qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 

objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 

econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. 

 

03. De acordo com a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, são considerados serviços de 

média complexidade aqueles que oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos 

violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos. Neste sentido, requerem 

maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e mais individualizada, e, ou, de 

acompanhamento sistemático e monitorado, tais como, exceto: 
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A) Medidas socioeducativas em meio-aberto (Prestação de Serviços à Comunidade – PSC e 

Liberdade Assistida – LA). 

B) Serviço de habilitação e reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência. 

C) Trabalho protegido. 

D) Serviço de orientação e apoio sociofamiliar. 

 

04. O Programa Bolsa Família tem três tipos de benefícios: o Básico, o Variável e o Variável 

Vinculado ao Adolescente. Os benefícios financeiros estão classificados em três tipos, de acordo 

com a composição familiar. Identifique abaixo o benefício Variável: 

A) R$ 68,00, é pago às famílias consideradas extremamente pobres, aquelas com renda mensal 

de até R$ 70,00, por pessoa (pago às famílias mesmo que elas não tenham crianças, 

adolescentes ou jovens). 

B) R$ 33,00, é pago a todas as famílias do Programa que tenham adolescentes de 16 e 17 anos 

frequentando a escola. Cada família pode receber até dois benefícios, ou seja, até R$ 66,00. 

C) Concedido às famílias dos Programas Remanescentes (Programas Bolsa Escola, Bolsa 

Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio Gás), cuja migração para o PBF implique perdas 

financeiras às famílias. Nestes casos, o valor concedido é calculado caso a caso e possui prazo 

de prescrição, além do qual deixa de ser pago, nos termos da Portaria MDS/GM nº 737, de 15 

de dezembro de 2004. 

D) R$ 22,00, é pago às famílias pobres, aquelas com renda mensal de até R$ 140,00 por 

pessoa, desde que tenham crianças e adolescentes de até 15 anos. Cada família pode 

receber até três benefícios, ou seja, até R$ 66,00. 

 

05. A matriz padronizada para fichas de serviços socioassistenciais descreve no quadro provisões 

(para preenchimento correto): 

A) As ofertas do trabalho institucional, organizadas em quatro dimensões: ambiente 

físico, recursos materiais, recursos humanos e trabalho social essencial ao serviço. 

Organizados conforme cada serviço, elas garantem determinadas aquisições aos 

cidadãos. 

B) Trata dos compromissos a serem cumpridos pelos gestores em todos os níveis, para que os 

serviços prestados no âmbito do SUAS produzam seguranças sociais aos seus usuários, 

conforme suas necessidades e a situação de vulnerabilidade e risco em que se encontram. 

C) Trata dos resultados e dos impactos esperados de cada serviço e do conjunto dos serviços 

conectados em rede socioassistencial. Projeta expectativas que vão além das aquisições dos 
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sujeitos que utilizam os serviços e avançam na direção de mudanças positivas em relação a 

indicadores de vulnerabilidades e de riscos sociais. 

D) Remissão a leis, decretos, normas técnicas e planos nacionais que regulam benefícios e 

serviços socioassistenciais e atenções a segmentos específicos que demandam a proteção 

social de assistência social. 

 

06. De acordo com o Art. 6º da Lei 8.080, de 12 de setembro de 2014, estão incluídas no campo de 

atuação do Sistema Único de Saúde – SUS a execução de ações: 

I – de vigilância sanitária; 

II – de vigilância epidemiológica; 

III – de saúde do trabalhador; 

IV – de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

Estão corretas: 

A) I, III e IV. 

B) I, II, III e IV. 

C) II e IV. 

D) I, II e III. 

 

07. Assinale a alternativa incorreta. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 

CREAS é uma unidade pública que se constitui como polo de referência, coordenador e articulador 

da proteção social especial de média complexidade. Os municípios em gestão plena e estados com 

serviços regionais tem capacidade de atendimento de 80 pessoas/indivíduos. Tem como equipe de 

referência: 

A) Um coordenador. 

B) Dois assistentes sociais. 

C) Quatro psicólogos. 

D) Um advogado. 

 

08. São responsabilidades de Gestão Plena, exceto: 

A) Identificar e reconhecer, dentre todas as entidades inscritas no Conselho Municipal de 

Assistência Social, aquelas que atendem aos requisitos definidos pela NOB/SUAS para o 

estabelecimento do vínculo SUAS. 
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B) Ampliar o atendimento atual dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social 

voltado às situações de abuso, exploração e violência sexual a crianças e adolescentes para 

ações mais gerais de enfrentamento das situações de violação de direitos relativos ao nível 

de proteção social especial de média complexidade. 

C) Alimentar e manter atualizadas as bases de dados dos subsistemas e aplicativos da REDE 

SUAS, componentes do sistema nacional de informação. 

D) Alocar e executar recursos financeiros próprios no Fundo de Assistência Social, como 

unidade orçamentária, para as ações de Proteção Social Básica e Especial e as 

provisões de benefícios eventuais. 

 

09. Complete a frase de acordo com dados da LOAS: 

 “O benefício de prestação continuada é a garantia de ___________________ mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso com ___________________ e que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.” 

A) Um salário mínimo; 70 anos ou mais. 

B) Dois salários mínimos; 60 anos ou mais. 

C) Meio salário mínimo; 65 anos ou mais. 

D) Um salário mínimo e meio; 75 anos ou mais. 

 

10. De acordo com o Art. 2º da Constituição Federal, são Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, exceto: 

A) Legislativo. 

B) Político. 

C) Executivo. 

D) Judiciário. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. Analise os tópicos segundo o disposto na lei orgânica municipal de São Miguel do Oeste – SC: 

 I - O Município manterá o professorando municipal em nível econômico, social e moral à altura 

de suas funções; 
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 II - O Município aplicará, anualmente, nunca menos de trinta e cinco (35%), por cento, no 

mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Ambos os itens estão corretos. 

C) Ambos os itens estão incorretos. 

D) Apenas o item II está incorreto. 

 

12. É a data ladeada no brasão de Armas de São Miguel do Oeste – SC.: 

A) 30 de janeiro de 1950. 

B) 30 de dezembro de 1950. 

C) 30 de dezembro de 1953. 

D) 30 de novembro de 1955. 

 

13. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são atribuições do Conselho Tutelar, exceto: 

A) Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder 

familiar, após, esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente 

junto à família natural.  

B) Julgar e determinar penas no caso de jovens infratores. 

C) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. 

D) Expedir notificações. 

 

14. A lei nº 9.394/96 determina a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias: 

A) Somente no primeiro ano do ensino médio. 

B) Somente no primeiro e no segundo ano do ensino médio. 

C) Em todas as séries do ensino médio. 

D) A partir do quinto ano do ensino fundamental. 

 

15. O Plano Decenal de Educação do Município de São Miguel do Oeste – SC, para o período 2009 a 

2018 determina como metas para o ensino fundamental: 

(__) Garantia dos temas transversais no currículo; 

(__) Ensino Fundamental noturno para alunos maiores de doze anos; 
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(__) Oferecimento da língua estrangeira moderna – espanhol – em todos os anos, mantendo a 

língua estrangeira – inglês. 

Assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas: 

A) V-F-V. 

B) V-F-F. 

C) F-F-V. 

D) F-V-V. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 

 

 

16. Em relação às ideias do texto, analise as proposições e assinale a alternativa correta: 

 I. Ban Ki-moon defende ajuda e assistência para os migrantes. 

 II. Os países que criminalizam e punem os refugiados serão sancionados pela ONU. 

 III. Esse texto pertence ao gênero artigo de opinião. 

 IV. Os refugiados podem estar suscetíveis ao tráfico de pessoas e contrabando. 

 

A)  Apenas I, III e IV estão corretas. 

B)  Apenas I e II estão corretas. 
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C)  Apenas I e IV estão corretas. 

D)  Apenas III e IV estão corretas. 

 

17. Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a alternativa incorreta: 

A) A palavra “imigrantes” (linha 7) é sinônimo de emigrantes. 

B) O pronome pessoal “eles” (linha 11) refere-se aos atuais imigrantes da Síria, do Iraque, do 

Afeganistão e da África. 

C) As vírgulas imediatamente antes e imediatamente após a palavra “Iraque” (linha 3) são 

usadas para separar, numa enumeração, termos com a mesma função sintática. 

D) O verbo “caíam” (linha 13) concorda em pessoa e número com seu sujeito e está conjugado 

na 3º pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo. 

 

18. Assinale a alternativa incorreta de acordo com a norma padrão: 

A) Anexa à correspondência vão os documentos. 

B) Anexos à correspondência vão os documentos. 

C) Anexo à correspondência vai o documento. 

D) Em anexo à correspondência vão os documentos. 

 

19.  Assinale a alternativa que completa as lacunas abaixo: 

I. Ninguém ___________________ inconveniente. 

II. ___________________ muito, hoje em dia, sobre distribuição de renda. 

III. Não ___________________ condições para se realizar pedido. 

IV. Brevemente __________________ as instruções necessárias. 

 

A) Lhe foi / fala-se / havia / nos enviarão. 

B) Foi-lhe / falam-se / haviam / enviar-nos-ão. 

C) Lhe foi / falam-se / havia / enviarão-nos. 

D) Foi-lhe / fala-se / haviam / nos enviarão. 

 

20. No dia a dia, utilizamos diversas formas de comunicação. Chamamos de gêneros textuais todos 

os tipos de textos utilizados pelo emissor para transmitir uma informação. Um deles se caracteriza 

por mensagens simples, escritas de forma clara e rápida e é usado como meio de comunicação entre 

as pessoas, como um pequeno aviso ou lembrete. Podemos dizer que esse gênero é o: 

A) E-mail. 
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B) Bilhete. 

C) Carta. 

D) Verbete. 

 

 

 




