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Município de Bandeirante 

Estado de Santa Catarina 

Edital n° 04 de Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Orientador Social 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE RESPOSTA, 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: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de 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 

ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

 

 



2 
 

Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Analise as assertivas abaixo sobre os conceitos gerais de ética, cidadania, proteção social e 

seguridade social e, em seguida, assinale a opção correta: 

 I - Ética: ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. Abrange uma vasta área, podendo ser 

aplicada à vertente profissional; 

 II - Cidadania: condição do cidadão, que exerce seus direitos e deveres numa dada sociedade; 

 III - Proteção Social: na Política de Assistência Social, a proteção social se divide em proteção social 

inicial e proteção social plena; 

 IV - Seguridade Social: conjunto de políticas públicas nas áreas de educação, saúde e assistência 

social.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.  

B) Apenas os itens I e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.  

D) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

 

02. O trabalho na Política de Assistência Social exige um bom relacionamento entre as pessoas 

envolvidas, entre os profissionais. Levando em conta esse tema e as noções básicas de relações 

humanas, assinale a opção correta: 

A) O enfoque interdisciplinar não é adotado como processo de trabalho no âmbito do SUAS.  

B) O reconhecimento das diferenças deve ser visto como algo negativo no ambiente de trabalho. 

C) A interdisciplinaridade é um processo de trabalho recíproco, que proporciona um 

enriquecimento mútuo de diferentes saberes. 

D) A proatividade, o cumprimento das regras estabelecidas e o respeito entre as pessoas não é tão 

relevante no relacionamento entre as pessoas no ambiente de trabalho. 

 

03. Acerca dos conselhos de direitos, marque a opção correta: 

A) É o único espaço privilegiado na Constituição Brasileira de participação popular. 

B) Têm como principais atribuições a deliberação e a fiscalização da execução da política e de seu 

financiamento.  

C) Têm o papel de avaliar a situação da assistência social. 

D) Definem diretrizes para a política de assistência social e verificam os avanços ocorridos num 

espaço de tempo determinado.  
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04. Acerca da participação popular na garantia dos direitos sociais, analise os itens abaixo e marque a 

opção correta: 

 I - A participação popular foi efetivada na LOAS (artigo 5º, inciso II), ao lado de duas outras 

diretrizes, a descentralização político-administrativa e a primazia da responsabilidade do Estado na 

condução da política de assistência social em cada esfera de governo; 

 II - O controle social tem sua concepção advinda da Constituição Federal de 1988, enquanto 

instrumento de efetivação da participação popular no processo de gestão político administrativa-

financeira e técnico-operativa, com caráter democrático e descentralizado; 

 III - Os conselhos e as conferências constituem espaços de controle social. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos.  

 

05. Em relação ao Trabalho Social com Famílias, marque a alternativa incorreta: 

A) A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) inclui, além da definição de suas competências 

e princípios, a centralidade na família como uma de suas diretrizes para concepção e 

implementação dos serviços, benefícios, programas e projetos. 

B) O trabalho social com família envolve um conjunto de procedimentos efetuados a partir de 

pressupostos éticos, conhecimento teórico-metodológico e técnico-operativo, com a finalidade 

de contribuir para a convivência e reconhecimento de direitos. 

C) A política de assistência reconhece como família o grupo de pessoas unido especificamente por 

laços de sangue, os laços naturais. 

D) O trabalho social com famílias se processa na intercessão entre política social e serviços sociais, 

família e sociedade.  

 

06. Leia as alternativas abaixo sobre Busca Ativa e assinale a opção que está errada: 

A) Refere-se à procura não intencional das ocorrências que influenciam o modo de vida da 

população de determinado território. 

B) O deslocamento da equipe de referência para o conhecimento do território é uma estratégia da 

busca ativa.  

C) A utilização de carros de som é permitida na busca ativa. 

D) A obtenção de dados e informações provenientes de outros serviços socioassistenciais e 

setoriais constitui estratégia da busca ativa. 
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07. Assinale a alternativa que contempla um princípio da Lei Orgânica da Assistência Social:  

A) Intersetorialidade: integração e articulação da rede socioassistencial com as demais políticas e 

órgãos setoriais.  

B) A assistência social deve ser prestada sem exigência de contribuição ou contrapartida.  

C) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos 

recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 

D) Garantia do pluralismo.  

 

08. Analise alguns fatos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e assinale a alternativa incorreta: 

A) Institui a doutrina da proteção integral.  

B) Legislação infraconstitucional. 

C) Revoga o Código de Menores.  

D) É fruto de ampla negociação com empresários.  

 

09. Conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, em relação a autorização para viajar, 

assinale a opção em que não é dispensável a autorização judicial: 

A) Viagem da criança para comarca contigua à de sua residência, no mesmo estado ou região 

metropolitana.  

B) Viagem para o exterior de criança ou adolescente nascido em território nacional acompanhada 

de estrangeiro residente ou domiciliado fora.  

C) Viagem de criança acompanhada com ascendente ou colateral maior até 3º grau, com prova 

documental de parentesco.  

D) Viagem para o exterior de criança ou adolescente acompanhados de ambos os pais ou 

responsáveis.  

 

10. A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando 

condições para promover, exceto:  

A) Protagonismo. 

B) Autonomia. 

C) Integração. 

D) Participação efetiva da sociedade. 

 

11. Acerca da Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência, assinale a opção correta:  
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A) Compreende o conjunto de orientações de direito natural que objetivam assegurar o pleno 

exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência. 

B) Cabe à sociedade assegurar à pessoa portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos 

básicos.  

C) O desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar a plena 

integração da pessoa portadora de deficiência no contexto socioeconômico e cultural é uma das 

diretrizes da Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência. 

D) A deficiência mental refere-se ao funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 

com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 

habilidades adaptativas.  

 

12. É correto afirmar de acordo com a Lei de Diretrizes de Bases:  

A) A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem prioritariamente na vida 

familiar.  

B) Esta Lei disciplina a educação cidadã, que se desenvolve, predominantemente, por meio do 

vários equipamentos sociais.  

C) O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo.  

D) A educação escolar deverá vincular-se ao lazer. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÕES: As questões de n° 13 a n° 17 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

TEXTO 
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13. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do Texto, devido à sua regência, é responsável 

por exigir a preposição sublinhada no trecho abaixo: 

“Pessoas que dormem tarde e têm dificuldades para acordar de manhã têm risco maior de morrer de forma 

prematura...” (linhas 1 a 3) 

A) “risco” 

B) “maior”  

C) “morrer” 

D) “forma”  

 

14. Assinale a alternativa que é acentuada pela mesma regra gramatical de acentuação da palavra 

“científica” (linha 6): 

A) Paroxítona. 

B) Também. 

C) Perdão. 

D) Solidão. 

 

15. “...dormem tarde (...)” (linha 1). Caso a pessoa utilizada para tratamento na frase acima retirada do 

Texto fosse alterada para a segunda pessoa do singular, mantendo-se o tempo e o modo verbal, sua 

reescrita correta seria: 

A) “...dormias tarde (...)”  

B) “...dormiste tarde (...)”  

C) “...dormes tarde (...)”  

D) “...dormiras tarde (...)”  

 

16. “Pessoas que dormem tarde e têm dificuldades para acordar de manhã...” (linhas 1 e 2). É correto 

afirmar que a partícula “que” destacada introduz uma:  

A) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

B) Oração subordinada substantiva predicativa. 

C) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

D) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

 

17. “Pessoas que dormem tarde e têm dificuldades para acordar de manhã...” (linhas 1 e 2). É correto 

afirmar que o termo destacado no trecho do Texto exerce função morfológica de: 

A) Conjunção integrante. 
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B) Conjunção concessiva. 

C) Pronome relativo. 

D) Sujeito. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. São municípios que fazem fronteiras com o Município de Bandeirante - SC, exceto: 

A) Belmonte.  

B) Descanso.  

C) Alpestre. 

D) Paraíso.  

 

19. De acordo com a Lei Orgânica de Bandeirante - SC, analise: 

 I - O Poder Público estabelecerá restrições administrativas do uso de áreas para fins de proteção 

ambiental; 

 II - O Município promoverá e incentivará o turismo, como fator de desenvolvimento social e 

econômico; 

 III - A receita municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos e demais receitas municipais, 

bem como, das receitas de transferências Constitucionais da União e do Estado. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos.  

 

20. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (22/04/2018) que a crise nuclear 

na __________________________ "está longe de uma conclusão", moderando a receptividade ao anúncio de Kim 

Jong-un sobre a suspensão dos testes nucleares e de mísseis e desativação do local em que os trabalhos 

eram executados.” 

(Fonte adaptada: g1.com>acesso 23 de abril de 2018)  

A) Indonésia.  

B) Coreia do Sul. 

C) China.  

D) Coreia do Norte.  


