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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: Assistente 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 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. De acordo com a Lei nº 8.069/90, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, marque a 

alternativa incorreta: 

A) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se 

prolongará por mais de 15 (quinze meses), salvo comprovada necessidade que atenda ao seu 

superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 

B) A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão 

participar de programa de apadrinhamento.  

C) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou 

institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses. 

D) O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos 

externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu 

desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. 

 

02. Marque a alternativa incorreta sobre os direitos da pessoa idosa, tendo por base a Lei nº 10.741, 

que dispõe sobre o Estatuto do Idoso. 

A) É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos. 

B) Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento geral, nos 

termos da lei. 

C) É assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado de saúde, 

contratado ou conveniado, que integre o Sistema Único de Saúde - SUS, para expedição do laudo 

de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária.  

D) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão 

de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, 

segundo o critério médico. 

 

03. Segundo a Lei nº 11.340/06 é correta a seguinte definição de violência contra a mulher: 

A) Qualquer ação que cause sofrimento físico ou psicológico ocorrida em qualquer lugar contra a 

mulher. 

B) Ação ou omissão baseada no gênero que cause sofrimento, ocorrida em que qualquer relação 

íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, onde exista a 

coabitação. 
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C) Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 

sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da família que é ligada legalmente 

por laços de sangue. 

D) Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que aconteça na unidade doméstica, 

compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 

inclusive as esporadicamente agregadas.  

 

04. Quanto ao Estatuto das Pessoas com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, é correto afirmar: 

A) Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas.   

B) A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por médico, 

psicólogo e assistente social. 

C) Desenho universal é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 

impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos 

à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à 

informação, à compreensão, à circulação com segurança.  

D) Barreiras urbanísticas são aquelas existentes nos edifícios públicos e privados. 

 

05. A resolução CNAS nº 145/2004 aprovou a Política Nacional de Assistência Social (PNAS). De acordo 

com a referida resolução, o SUAS define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à execução 

da política de assistência social possibilitando a normatização do seguinte padrão: 

A) Programas. 

B) Volume de atendimento. 

C) Nomenclatura dos serviços e da rede socioassistencial. 

D) Indicadores da etapa de planejamento.  

 

06. O trabalho social com famílias no âmbito da Política de Assistência Social requisita alguns 

fundamentos teórico-metodológicos. Sobre isso, analise as assertivas abaixo: 

 I - Requisita o domínio de determinadas categorias tais como: proteção social, família, autonomia, 

direitos de cidadania, necessidades humanas; 

 II - Assenta-se na concepção da Assistência como direito do Estado e na matricialidade 

sociofamiliar; 
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 III - A matricialidade sociofamiliar deve estar articulada à concepção de território, de autonomia, 

de participação e de integração à seguridade social e às políticas socioeconômicas. 

A) Somente as assertivas I e II estão incorretas. 

B) Somente a assertiva II está incorreta. 

C) Somente as assertivas I e III estão incorretas. 

D) Somente a assertiva III está incorreta. 

 

07. A resolução nº 269/2006 aprovou a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS. Leia 

as assertivas abaixo e indique quais constituem diretrizes da NOBRH. 

 I - Quadro de pessoal composto por profissões nas mais diversas áreas, sem restrições, desde que 

estejam regulamentas por lei; 

 II - Estabelecer uma Política Nacional de Capacitação; 

 III - Existência de servidores públicos; 

 IV - O preenchimento de cargos, podendo ser criados ou não por lei, deve ocorrer por meio de 

nomeação dos aprovados em concurso público. 

A) Assertivas I e III, apenas. 

B) Assertivas II e IV, apenas. 

C) Assertivas I e IV, apenas. 

D) Assertivas II e III, apenas. 

 

08. A resolução CNAS nº 33/2012 que aprovou a Norma Operacional Básica do SUAS, traz em seu Art. 

17, as responsabilidades dos municípios. Não constitui uma delas: 

A) Oferta dos serviços de forma territorializada.  

B) Monitoramento da rede serviços. 

C) Regionalização dos serviços da proteção social básica. 

D) Cooperação intergovernamental a ser pactuada na CIB. 

 

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

“A realização de diagnóstico socioterritorial, a cada __________________________, compõe a elaboração dos 

Planos de Assistência Social em cada esfera de governo.” 

A) Ano. 

B) Biênio. 

C) Quadriênio. 

D) Dez anos. 
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10. A Lei nº 8080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 

a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Com base 

nessa lei é incorreto afirmar: 

A) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete participar da execução, controle e 

avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. 

B) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde constitui um dos princípios do SUS. 

C) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

D) A assistência à saúde é limitada à iniciativa privada. 

 

11. De acordo com o Código de Ética do Assistente Social em suas relações com os usuários, é vedado 

ao referido profissional: 

A) Aproveitar-se de situações decorrentes da relação assistente social-usuário/a, para obter 

vantagens pessoais ou para terceiros.  

B) Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito do/a usuário/a de participar e 

decidir limitadamente sobre seus interesses. 

C) Facilitar o acesso dos/as usuários/as aos serviços oferecidos pelas instituições, através de 

atitudes que venham coagir e/ou desrespeitar aqueles que buscam o atendimento de seus 

direitos. 

D) Praticar e ser conivente com condutas antiéticas, crimes ou contravenções penais na prestação 

de serviços profissionais, com base nos princípios deste Código, mesmo que estes sejam 

praticados por outros/as profissionais.  

 

12. Leia as afirmações abaixo sobre as Políticas de Seguridade Social no Brasil e classifique-as em (V) 

verdadeira ou (F) falsa. Em seguida, marque a opção correta: 

(__) - A Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 

sociedade destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação e assistência social, exige a criação 

de espaços de debate, sugestões e encaminhamentos de ações que envolvam as diferentes secretarias 

municipais envolvidas no tema e representantes da comunidade; 

(__) - A trajetória dos anos 1990 não seguiu o ideário da Constituição de 1988, instaurando uma conjuntura 

de reformas, antes mesmos da implementação dos princípios constitucionais, uma reestruturação 

conservadora que inviabilizou suas tendências progressistas; 

(__) - Uma das inovações constitucionais mais expressivas foi a instituição da Seguridade Social 

(previdência urbana e rural, saúde, assistência social e seguro-desemprego), cujo financiamento está 

baseado na contribuição tripartite de empregados, empregadores e governo; 
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(__) - A política de assistência social no Brasil são universalistas e baseadas no princípio de cidadania. Não 

estão submetidas às políticas econômicas, ao contrário, a oferta encontra-se de acordo com a demanda. 

A) V-F-V-F. 

B) F-V-V-F. 

C) V-V-F-V. 

D) F-F-V-V. 

 

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. “Isso limitava muito sua mobilidade, o que, naturalmente, intensificava ainda mais sua depressão, em 

um ciclo vicioso de prejuízos à saúde.” (linhas 8 a 11).  Assinale a alternativa correta quanto ao emprego 

do acento grave indicador de crase no termo destacado. 

A) Há a contração entre a preposição “a” exigida por regência verbal e o artigo definido “a”. 

B) Há a contração entre a preposição “a” exigida por regência nominal e o artigo definido “a”. 

C) É obrigatório o uso de crase em locuções prepositivas formadas por preposição e palavra 

feminina. 

D) É obrigatório o uso de crase em locuções conjuntivas formadas por preposição e palavra 

feminina. 

 

14. “Outro problema que ela enfrentava era sua obesidade mórbida: pesava 183 kg.” (linhas 7 e 8). É 

correto afirmar que o termo destacado no trecho do Texto introduz uma: 

A) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 

B) Oração Subordinada Substantiva Predicativa. 

C) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal. 

D) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva. 

 

15. “Thomas Munte, neurologista da Universidade de Lubeck, na Alemanha, responsável pelo caso, diz que 

o objetivo inicial era tratar a depressão e que a perda de peso seria o "objetivo número dois" da cirurgia.” 

(linhas 25 a 29). É correto afirmar que o termo destacado no trecho do Texto exerce função morfológica 

de: 

A) Conjunção integrante. 

B) Conjunção concessiva. 

C) Pronome relativo. 

D) Partícula integrante do verbo. 

 

16. “O método não apenas ajudou a conter a depressão significativamente como teve outro impressionante 

resultado: (...)” (linhas 21 a 23). Assinale a alternativa correta acerca da função morfológica do termo 

destacado: 

A) Advérbio. 

B) Adjetivo. 

C) Pronome. 

D) Substantivo. 
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17. “O método não apenas ajudou a conter a depressão significativamente como teve outro impressionante 

resultado: (...)” (linhas 21 a 23). É correto afirmar que o verbo destacado no trecho retirado do Texto se 

encontra no: 

A) Pretérito Imperfeito do Indicativo. 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

C) Particípio Passado. 

D) Presente do Indicativo. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. 

De acordo com a Lei Orgânica de Bandeirante - SC: 

(__) - O servidor municipal será responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar 

no exercício do cargo ou função ou a pretexto de exercê-lo; 

(__) - São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso 

público; 

(__) - É hipotético o direito à livre associação sindical. 

A) V-F-V. 

B) F-V-V. 

C) V-V-F. 

D) V-V-V.  

 

19. “A reunião para discutir mudanças no Nafta termina sem acordo. Acordo está sendo rediscutido após 

críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente dos EUA, Donald Trump, que 

ameaçou repetidamente abandonar o pacto de US$ 1,2 trilhão a não ser que grandes mudanças sejam 

feitas.” 

O bloco econômico Nafta é composto por três países, são eles Estados Unidos: 

A) Canadá e México. 

B) México e Chile. 

C) Caribe e Canadá.  

D) Reino Unido e França. 

 

20. A Região Nordeste possui a maior costa litorânea do país e é formada por 9 (nove) estados. A única 

capital da região nordeste que não está situada no litoral é: 
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A) Natal.  

B) Aracaju.  

C) Teresina. 

D) São Luís.  

 


