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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2011. 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE DA FAMÍLIA   
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
SETEMBRO DE 2011. 

 

INSTRUÇÕES 
 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME 
COMPLETO 
* Duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou 
imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 
minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco 
alternativas (“a” a “e”), sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 - 1ª Prova: Português 
Questões de nº 06 a 10 - 2º Prova: Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - 3º Prova: Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após transferidas ao 
CARTÃO RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a 
resposta da questão, com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar 
rasurado, sob pena de desclassificação do Concurso. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova 
completo, juntamente com o CARTÃO RESPOSTA.  
 
VI - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros 
candidatos, efetue empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o 
verso do caderno de prova como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude, 
indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
1. “Mar, belo mar selvagem 
      Das nossas praias solitárias.” 
 
a) O adjetivo concorda em gênero com o substantivo a que se refere. 
b) O substantivo concorda em gênero e número com o adjetivo a que se refere. 
c) O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. 
d) O adjetivo concorda em número com o substantivo a que se refere. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
2. Em qual das alternativas os dois pontos estão sendo usados corretamente? 
 
a) São sentimentos essenciais na vida: amor, respeito, espírito de luta e solidariedade. 
b) O presidente insistiu nisto: que todos colaborassem. 
c) Deus disse: “Crescei e multiplicai-vos e dominai a terra”. 
d) As alternativas a, b e c estão corretas. 
e) Somente as alternativas a e c estão corretas. 
 
3. Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto: 
 
a) Puseram-se à discutir no bar. 
b) Escreva à lápis. 
c) Voltaram à casa ao anoitecer. 
d) De Curitiba fomos à Santa Catarina. 
e) De Fortaleza voltamos à Bahia.   
 
4. Analise as frases e assinale a que não apresenta vício de linguagem: 
 
a) Esse servidor jamais ganhou uma promoção. 
b) Esse servidor nunca ganhou uma promoção. 
c) Quanto se paga por cada equipamento? 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
5- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
Se _______________ o material necessário, anotaremos tudo que vocês ___________________  
no dia em que nos ______________ novamente. 
 
a) obtivermos – propuseram – virmos 
b) obtivermos – propuzeram – veremos 
c) obtermos – propuserem – vermos 
d) obtermos – proporem – virmos 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06. Giuseppe Garibaldi foi um dos líderes que inspirou ideologicamente a Revolução Farroupilha, a qual 
chegou a expandir-se pelo litoral brasileiro onde em uma cidade catarinense foi proclamada a Republica 
Juliana. A Guerra do Contestado atingiu seu auge na cidade catarinense de: 
 
a) Blumenau. 
b) Laguna. 
c) Imbituba. 
d) Tubarão. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
07. Conforme disposto na Constituição Federal, é incorreto afirmar que ao servidor público da administração 
direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: 
 
a) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou 
função. 
b) investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, não sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração. 
c) investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de 
seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo 
compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. 
d) em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço 
será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 
e) para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como 
se no exercício estivesse.  

 
08. Antes de conquistar sua emancipação político-administrativa, Orleans pertencia ao Município de: 
 
a) Criciúma. 
b) Urussanga. 
c) Tubarão. 
d) Lauro Muller. 
e) Laguna. 
 
09. Pela Lei Estadual nº 981, de 30 de agosto de 1913 foi criado o Município de Orleans. Na época, o 
Governador do Estado de Santa Catarina era: 
 
a) Vidal Ramos. 
b) Lauro Muller. 
c) Hercílio Luz. 
d) Nereu Ramos. 
e) Adolfo Konder. 
 
10. O Município de Orleans pertence à Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC), a qual 
é formada pelos Municípios de: 
 
a) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Meleiro, Nova Veneza, Orleans, Sangão, 
Treviso e Urussanga. 
b) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, 
Orleans, Siderópolis, Treviso e Urussanga. 
c) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, 
Orleans, Sangão, Treviso e Urussanga. 
d) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Meleiro, Nova Veneza, Orleans, Sangão, 
Tubarão e Urussanga. 
e) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, 
Orleans, Siderópolis, Tubarão e Urussanga. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. Baseando-se na Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e suas Proteções Afiançadas, assinale 
com V as proposições verdadeiras e com F as proposições falsas de acordo com o que se refere à 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, e assinale a alternativa correta: 
 
(   ) Os Benefícios de Prestação Continuada e os Eventuais, compõe a Proteção Social Básica, dada a 

natureza de sua realização. 
(     )  A Abordagem de Rua é considera um serviço de Proteção Social Básica. 
(     )   O Programa de Atenção Integral às famílias (PAIF), é um trabalho de caráter continuado, realizado nos 

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social),  com o atendimento às famílias em situação de 
vulnerabilidade social, onde objetiva a ruptura dos laços familiares. 

(    )         Na proteção básica, o trabalho com famílias deve considerar  novas referencias para a compreensão dos 
diferentes arranjos familiares, superando o reconhecimento de um modelo único baseado na família 
nuclear, e partindo do suposto de que são funções básicas das famílias: prover a proteção e a 
socialização de seus membros; constituir-se como referencias morais, de vínculos afetivos e sociais; de 
identificação grupal, além de ser mediadora das relações dos seus membros com outras instituições 
sociais e com o Estado. 

(    )   A Proteção Social Básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento 
de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

 
a)  V,F,F,V,V 
b) V,F,V,V,V 
c) V,F,V,F,V 
d) F,F,F,F,V 
e) F,V,V,V,V 
 
12. Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei n 8.069/90), em seu artigo 80, 
estabelece a proibição de crianças e adolescentes em casas de jogos, em locais que explorem comercialmente 
bilhar, sinuca ou congênere. Assim, a inobservância desta disposição ficará sujeita a pena do artigo 258 da 
mesma Lei, que corresponde: 
 
a) Multa de dois a vinte salários de referência. 
b) Multa de dois a vinte salários de referência, podendo a autoridade judiciária determinar o fechamento do 

estabelecimento por até sessenta dias, em caso de reincidência. 
c) Multa de três a dez salários de referência, podendo a autoridade judiciária determinar o fechamento do 

estabelecimento por até quinze dias, em caso de reincidência. 
d) Multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá 

determina o fechamento do estabelecimento por até quinze dias. 
e) Multa de três a vinte salários de referência. 
 
13. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), é um sistema público que organiza de forma 
descentralizada a Política de Assistência Social no Brasil, assim os serviços socioassistenciais no SUAS, são 
organizados segundo as seguintes  referências: 
  
a) Promoção de serviços e incentivos a programas, projetos e benefícios de proteção social básica – CRAS.  
b) Garantir que as ações da assistência social tenham centralidade na família. 
c) Seguridade social, proteção social e igualdade de direitos do cidadão. 
d) Vigilância social, proteção social e defesa social e institucional. 
e) Descentralização político-administrativa e territorialização. 
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14. Os Municípios, Estados e Distrito Federal, são obrigados a instituir através de Leis o Plano de 
Assistência Social. Assim, assinale a alternativa correta: 
 
a) Os Planos de Assistência Social serão plurianuais, abrangendo o período de 4 (quatro) anos, tanto para 

os estados, como para os municípios, onde contemplarão o segundo ano da gestão governamental em 
que foram elaborados e o primeiro ano da gestão seguinte. 

b) Os Planos de Assistência Social são anuais, onde todos os anos será realizado um Plano diferenciado, 
pois as necessidades e prioridades alteram de um ano para o outro. Assim, o Plano deverá ser entregue 
ao gestor municipal até o dia 31 (trinta e um) de janeiro. 

c) Os Planos de Assistência Social são realizados a cada 2 (dois) anos juntamente com as Conferências de 
Assistência Social, e serão entregues ao gestor municipal até o dia 31 (trinta e um) de janeiro. 

d) A estrutura do Plano de Assistência Social comporta somente as Ações e Estratégias dos serviços 
socioassistenciais. 

e) O Plano de Assistência Social não se submete a aprovação do Conselho de Assistência Social. 
 
15. A Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, altera a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), assim 
assinale o opção correta:  
 
a) A Lei n 12.435, de 6 de julho de 2011 foi aprovada para alterar os artigos que correspondem aos 

princípios e diretrizes da Leio Orgânica da Assistência Social (LOAS). 
b) A Lei n 12.435, de 6 de julho de 2011 altera somente os artigos da LOAS que correspondem ao 

Conselho Nacional da Assistência Social, destacando-se a quantidade de representantes da sociedade 
civil. 

c) A Lei n 12.435, de 6 de julho de 2011, foi aprovada apenas para instituir o Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. 

d) A Lei n 12.435, de 6 de julho de 2001 instaura apenas as Proteções Sociais na Lei Orgânica da 
Assistência Social. 

e) A Lei n 12.435, de 6 de julho de 2011 altera a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) no que 
refere-se sobre a organização e gestão em seu capítulo III. 

 
16. Assinale a opção correta de acordo com o Estatuto do Idoso: 
 
a) Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se 

ao Conselho do Idoso esse provimento.  
b) No sistema de transporte coletivo interestadual a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para 

idosos com renda igual ou inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. 
c) No sistema de transporte coletivo interestadual a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para 

idosos com renda igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo. 
d) É obrigação da sociedade, da comunidade, e do Poder Público, assegurar o idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito a vida, a saúde, a alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à liberdade, à dignidade, e a convivência familiar e comunitária. 

e) Compete ao Poder Judiciário, ou ao Ministério Público, determinar a inclusão em programa oficial ou 
comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários de pendentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao 
próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. 

 
 
17.  Considerando o Código de Ética do Assistente Social, quais os deveres do profissional nas relações com 
a Justiça: 
 
a) Depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que tenha conhecimento no exercício 

profissional, quando autorizado. 
b) Respeitar as normas e princípios éticos das outras profissões. 
c) Incentivar, sempre que possível a prática profissional interdisciplinar. 
d) Comparecer perante a autoridade competente, quando intimado a prestar depoimento, para declarar que 

está obrigado a guardar sigilo profissional. 
e) Apresentar a justiça, quando convocado na qualidade de perito ou testemunha, as conclusões do seu 

laudo ou depoimento, extrapolando o âmbito da competência profissional. 
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18. Assinale V para verdadeiro e F para falso em relação aos tipos e níveis de gestão do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, e assinale a alternativa correta: 
 
(   ) Um dos requisitos para a gestão inicial é alocar e executar recursos financeiros próprios no Fundo de 

Assistência Social para as ações de Proteção Social Básica. 
(   ) Uma das responsabilidades da gestão básica é alimentar e manter atualizadas as bases de dados dos 

subsistemas e aplicativos da REDE SUAS, componentes dos sistema nacional de informações. 
(    ) Na gestão básica não recebe-se incentivos financeiros do governo federal, somente na gestão plena. 
(    ) A gestão plena é o nível em que o município tem a gestão total das ações de Assistência Social, sejam 

elas financiadas pelo Fundo Nacional de Assistência Social, mediante repasse fundo a fundo, ou que 
cheguem diretamente aos usuários, ou, ainda as que sejam provenientes de isenção de tributos, em razão 
do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEAS. 

(    ) Na gestão plena um dos incentivos é receber os Pisos de Proteção Social. 
 
a) F,V,V,V,F 
b) V,V,F,V,V 
c) F,V,V,V,V 
d) F,F,F,V,F 
e) V,V,V,V,V 
 
19. Tendo base fundamental no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta: 
 
I-   Em cada município haverá, no mínimo, um Conselho tutelar composto de cinco membros, escolhidos 

pela comunidade local para o mandato de dois anos, permitida uma recondução. 
II-  Dentre as competências do Conselho Tutelar está a de aplicar penalidades administrativas nos casos de 

infrações contra norma de proteção a criança ou adolescente. 
III- As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de 

quem tenha legítimo interesse. 
IV- Os requisitos para a candidatura a membro do Conselho Tutelar são: reconhecida idoneidade moral, 

idade superior a vinte e um anos e residir no município. 
V-  Somente o Ministério Público fiscalizará o processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar. 
 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Somente as afirmativas IV e I estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
e) Somente as afirmativas IV e V estão corretas. 
 
20. O Benefício de prestação continuada (BPC) está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 
e Estatuto do Idoso. Sobre este Benefício pode-se afirmar: 
 
a)   Que é provido pelo governo municipal. 
b)   Que consiste no repasse mensal de 1 salário mínimo para idoso (com 65 anos ou mais), e a pessoa com 

deficiência que comprove não ter meios para suprir sua subsistência ou de tê-la suprida por sua família. 
c)   Que consiste no repasse mensal de 1 salário mínimo para idoso (com 60 anos ou mais), e a pessoa com 

deficiência que comprove não ter meios para suprir sua subsistência ou de tê-la suprida por sua família. 
d)   Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda 

mensal per capita seja superior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. 
e)   Para a concessão do BPC, pode ser acumulado pelo beneficiário qualquer outro benefício no âmbito da 

Seguridade Social. 
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21. O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), foi instituído pela Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS), em 1993. Assim, assinale a alternativa incorreta, no que refere-se a este Conselho: 
 
a) O Conselho Nacional de Assistência Social, o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, 

juntamente com os Conselhos Estaduais e Municipais de Assistência Social são instâncias deliberativas 
dos SUAS (Sistema Única da Assistência Social). 

b) O Conselho Nacional de Assistência Social tem como competências aprovar a Política Nacional de 
Assistência Social, zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social, 
coordenar e articular as ações no campo da assistência social, elaborar e aprovar seu regimento interno, 
entre outros. 

c) O Conselho Nacional de Assistência Social é composto por 18 (dezoito) membros e respectivos 
suplentes. 

d) Os Conselhos de Assistência Social estão vinculados ao órgão gestor de assistência social, que deve 
prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e 
financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros representantes do 
governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições. 

e) O Conselho Nacional de Assistência Social tem mandato tem mandato de 2 (dois) anos, permitida uma 
única recondução por igual período. 

 
22. A Assistência Social organiza-se pela Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. Sendo assim, 
assinale V para as proposições verdadeiras, e F para as falsas em relação à Proteção Social Especial, e 
assinale a alternativa correta: 
 
(  ) A Proteção Social Especial desenvolve serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir 

para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, o fortalecimento das 
potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de 
violação de direitos. 

(   ) O serviço de Cuidado no Domicílio é pertencente à Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 
(   ) Na Proteção Social Especial, os serviços requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas 

soluções protetivas. 
(   ) O Plantão Social é um serviço da Proteção Social Especial de média complexidade. 
 
a) V,V,V,V 
b) V,F,F,V 
c) V,F,V,V 
d) F,F,V,F 
e) F,V,V,V 
 
23. O Piso Básico Fixo (PBF) é um incentivo financeiro provindo do Governo Federal, onde o município que 
recebe este recurso realiza serviços ofertados pela Política de Assistência Social. Assim, assinale a opção 
correta na aplicação deste recurso: 
 
a) Os recursos serão utilizados para a aquisição de bens duráveis. 
b) Os recursos poderão ser utilizados para os benefícios eventuais. 
c) Os recursos serão utilizados para os serviços da proteção social básica. 
d) Os recursos serão utilizados somente para o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil – PETI. 
e) Os recursos serão aplicados para manter os serviços de Casa Lar, Albergues, entre outros.  
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24. Considerando a Lei n 8.742, de 07 de dezembro de 1993 – LOAS e suas alterações através da Lei n 
12.435, de 06 de julho de 2011, o que diz respeito a uma das diretrizes definidas no artigo 5º: 
 
a) Supremacia do atendimento às necessidades sociais básicas e econômicas.  
b) Igualdade de direitos sociais e políticos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer 

natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. 
c) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera do 

governo. 
d) Centralidade político-adminstrativa para o Distrito Federal, onde possui comando único. 
e) A promoção da integração ao mercado de trabalho. 
 
25. De acordo com o Estatuto do Idoso, em seu artigo 47, as linhas de ação da política de atendimento, 
correspondem a: 
 
I-    Abrigamento temporário. 
II-   Cadastramento da população idosa em base territorial. 
III-  Observância de direito e garantia dos idosos. 
IV- Mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos  segmentos da sociedade no 

atendimento do idoso. 
V-  Serviços especiais de prevenção e atendimento às vitimas de negligência, maus - tratos, exploração, 

abuso, crueldade e opressão. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) As proposições IV e V estão corretas. 
b) A proposição V está correta. 
c) As proposições II, III e IV estão corretas. 
d) As proposições I e III estão corretas. 
e) A proposição I está correta. 
 


