ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TREZE TILIAS
CONCURSO PÚBLICO
Edital nº 001/2017, de 01 de novembro de 2017.

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL
CANDIDATO (A): ______________________________________________

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 no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou
lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o 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 – 40 minutos 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 o Cartão 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.
11. A duração da prova será de Quatro Horas .
Anote aqui seu Gabarito.
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01. “Miar” e “convir” são exemplos de verbos:

a)
b)
c)
d)

Verbos defectivos unipessoais.
Verbos abundantes.
Verbos pronominais essenciais.
Verbos pronominais acidentais.

02. Não é uma classificação de preposição:

a) Preposições simples essenciais.
b) Preposições simples acidentais.
c) Preposições compostas ou locuções
prepositivas.
d) Preposições anômalas.
03. Corresponde a antônimos:

a)
b)
c)
d)

Gracejo – Chalaça.
Deletério – Benéfico.
Esmalte – Ornamento.
Fechar – Cerrar.

04. Em qual das alternativas o sinal que indica
crase é de uso facultativo:

a)
b)
c)
d)

Prefiro bife à milanesa.
Dirijo-me a casa.
Fui a Europa.
Volto às duas horas.

05. Em qual das alternativas a frase está
ortograficamente correta?

a) A seringa medicamentosa mostrou-se
obsoleta em caso de convulsão.
b) A seringa medicamentoza mostrou-se
obesoleta de convussão.
c) A ceringa medicamentoza mostrou-se
obisoleta de convulção.
d) A ceringa medicamentosa mostrou-se
obisoleta de convusão.
06. A medida do comprimento de uma quadra
qualquer é 5 metros maior que sua largura.
Sabendo que a soma de todos os lados é de
42 metros, qual é a medida de seu
comprimento e sua largura?

a)
b)
c)
d)

9 e 14 metros.
5 e 10 metros.
10 e 15 metros.
8 e 13 metros.

07. Em um trajeto de 8 metros de
comprimento, um ciclista consegue realizar
todo o percurso em 30 minutos. Quanto
tempo ele levará para percorrer 44 metros?

a) 165 minutos.

b) 115 minutos.
c) 130 minutos.
d) 150 minutos.
08. Em um recipiente fechado com 40 bolas,
sendo 15 bolas amarelas, 10 bolas azuis, 10
bolas brancas e 5 bolas pretas. Qual é a
probabilidade, em valor percentual, de serem
retiradas uma bola amarela e uma bola
branca, sabendo que não houve reposição
das bolas?

a)
b)
c)
d)

25%.
9,6%.
37,6%.
12%.

09. Uma caixa d’água com 2,75 metros
cúbicos de capacidade possui quantos litros?

a)
b)
c)
d)

27,5 litros.
275 litros.
2.750 litros.
27.500 litros.

10. Fabiana decidiu presentear suas filhas,
Mariana e Evelin, com o valor de R$ 400,00.
Porém o valor será dividido em grandezas
inversamente proporcionais a quantidade de
notas insuficientes que cada uma obteve
durante todo o ano letivo. Mariana obteve 6
(seis) notas e Evelin obteve 9 (nove), portanto
o valor que cada filha receberá será de:

a)
b)
c)
d)

R$ 190,00 e R$ 210,00.
R$ 150,00 e R$ 250,00.
R$ 140,00 e R$ 260,00.
R$ 160,00 e R$ 240,00.

11. Analise as assertivas abaixo e indique
a correta. De acordo com o que
expressamente prevê o artigo 12 da Lei
Orgânica Municipal de Treze Tílias/SC, é
vedado ao Município:

I-

estabelecer cultos religiosos ou
igrejas, subvencioná-las, embaraçarlhes o funcionamento ou manter, com
eles ou seus representantes, relações
de
dependência
ou
aliança,
ressalvada, na forma da lei, e
colaboração de interesse público;

II- recusar fé aos documentos públicos;
III- criar distinções entre brasileiros ou
preferências entre si;

IV- subvencionar ou auxiliar, de qualquer
forma, com recursos públicos, quer
seja pela imprensa, rádio, televisão,
serviço de alto falante, cartazes,
anúncios
ou
outro
meio
de
comunicação, propaganda político partidária ou a que se destinar a
campanhas ou objetivos estranhos à
administração e ao interesse público.
Está(ão) correta(s):
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas III e IV;
Apenas as afirmativas II e III e IV;
Apenas as afirmativas I, II e III;
Todas as afirmativas;

12. No que se refere à estabilidade do
Servidor Público Concursado, de acordo
com o que prevê o parágrafo primeiro do
art.16 da Lei Orgânica do Município,
aponte a alternativa incorreta.
“São estáveis após três anos do efetivo exercício,
os servidores nomeados em virtude de concurso
público. O servidor público estável só perderá o
cargo”:
a) em virtude de sentença judicial transitada
em julgado;
b) mediante processo administrativo em que
lhe seja assegurada ampla defesa;
c) mediante procedimento de avaliação
periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa.
d) mediante processo administrativo que
apure falha grave na prestação do serviço
público, sendo prescindível a observância
da garantia da ampla defesa se assim
decidir o Chefe do Executivo.
13. De acordo com as disposições
expressamente constantes no art. 135 da
Lei Complementar nº. 40/2011 (Estatuto
dos Servidores Públicos da Administração
direta, autárquica e fundacional do
Município de Treze Tílias), assinale a
alternativa correta:
Conceder-se-á licença:
IIIIII-

à gestante, à lactante, à adotante e à
paternidade;
Como prêmio à assiduidade
para exercício de mandato classista;

IV-

para trato de assuntos particulares;

Está(ão) correta(s):

a)
b)
c)
d)

Apena a afirmativa I;
Apenas as afirmativas I e II e III;
Apenas as afirmativas I, III e IV;
Todas as afirmativas;

14- De acordo com o art. 181 da Lei
Complementar nº. 40/2011 (Estatuto dos
Servidores Públicos da Administração direta,
autárquica e fundacional do Município de
Treze Tílias), são penalidades disciplinares,
afora:
a) advertência;
b) suspensão;
c) demissão;
d) destituição.
15 - Assinale a alternativa incorreta. Sem
qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentarse do serviço:
a) por um dia a cada 12 (doze meses), para a
doação de sangue;
b) para participação em júri, eleições e outras
obrigações legais.
c) por oito dias consecutivos, em virtude de
casamento;
d) por oito dias consecutivos, em virtude de
falecimento do cônjuge, companheiro, pais,
madrasta ou padrasto, filhos enteados ou irmãos;

16. A Política Pública de Assistência Social
marca sua especificidade no campo das
políticas
sociais,
pois
configura
responsabilidades de Estado próprias a serem
asseguradas
aos
cidadãos
brasileiros.
Conforme a Política Nacional de Assistência
Social, é uma diretriz para a organização da
Assistência Social:
a) Respeito à dignidade do cidadão, à sua
autonomia e ao seu direito a benefícios e
serviços de qualidade, bem como à
convivência familiar e comunitária,
vedando-se
qualquer
comprovação
vexatória de necessidade.
b) Centralidade na família para concepção e
implementação dos benefícios, serviços,
programas e projetos.
c) Prover serviços, programas, projetos e
benefícios de proteção social básica e, ou,
especial para famílias, indivíduos e grupos
que deles necessitarem.
d) Assegurar que as ações no âmbito da
assistência social tenham centralidade na
família, e que garantam a convivência
familiar e comunitária.

17. São proteções sociais afiançadas pela
Política de Assistência Social:
a)
b)
c)
d)

Básica e Especial.
Inicial e Plena.
De serviços e de Benefícios.
Execução e Gestão.

d) Entende-se por benefício de prestação
continuada a provisão suplementar e
provisória que integra organicamente as
garantias do SUAS e é prestada aos
cidadãos e às famílias em virtude de
nascimento,
morte,
situações
de
vulnerabilidade
temporária
e
de
calamidade pública.

18. De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), em relação à política de
atendimento, artigo 86, a política de
atendimento dos direitos da criança e do
adolescente far-se-á através de um conjunto
articulado de ações governamentais e nãogovernamentais, da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios. São linhas
de ação da política de atendimento, exceto:

20. A educação, dever da família e do Estado,
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais
de solidariedade humana, tem por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. O ensino será
ministrado
com
base
nos
seguintes
princípios:

a) Políticas sociais básicas
b) Serviço de identificação e localização de
pais,
responsável,
crianças
e
adolescentes desaparecidos.
c) Proteção jurídico-social por entidades de
defesa dos direitos da criança e do
adolescente.
d) Serviços de inclusão social.

a) Prevalência de instituições públicas em
relação às privadas de ensino.
b) Valorização da criança e do adolescente
na educação escolar.
c) Consideração com as questões de
gênero.
d) Vinculação entre a educação escolar, o
trabalho e as práticas sociais.

19. Acerca dos serviços e benefícios
socioassistenciais
assinalados
na
Lei
Orgânica da Assistência (LOAS), marque a
opção correta:

21. Julgue as afirmativas abaixo acerca do
Plano Nacional de Prevenção e Erradicação
ao Trabalho Infantil e marque a alternativa
correta:

a) Fica instituído o Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família (PAIF),
que consiste na oferta de ações e
serviços socioassistenciais de prestação
continuada, nos CREAS, por meio do
trabalho social com famílias em situação
de vulnerabilidade social, com o objetivo
de prevenir o rompimento dos vínculos
familiares e a violência no âmbito de suas
relações,
garantindo
o
direito
à
convivência familiar e comunitária.
b) Fica instituído o Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado a Famílias e
Indivíduos (PAEFI), ofertado no CRAS,
que consiste no apoio, orientação e
acompanhamento a famílias e indivíduos
em situação de ameaça ou violação de
direitos,
articulando
os
serviços
socioassistenciais com as diversas
políticas públicas e com órgãos do
sistema de garantia de direitos.
c) A concessão e o valor dos benefícios
eventuais serão definidos pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios e previstos
nas respectivas leis orçamentárias anuais,
com base em critérios e prazos definidos
pelos
respectivos
Conselhos
de
Assistência Social.

I- O Plano constitui-se num instrumento
fundamental na busca pelas metas de eliminar as
piores formas de trabalho infantil até 2015 e de
erradicar a totalidade do trabalho infantil até
2020, assumidas pelo Brasil e pelos demais
países signatários do documento “Trabalho
Decente nas Américas: Uma agenda Hemisférica,
2006-2015”, apresentado na XVI Reunião
Regional
Americana
da
Organização
Internacional do Trabalho (OIT), ocorrida em
2006;
II- O Plano tem por finalidade coordenar
as intervenções realizadas por diversos atores
sociais e introduzir novas ações, sempre
direcionadas a assegurar a prevenção e
eliminação do trabalho infantil e proteção ao
adolescente trabalhador. Para tanto, foi preciso
analisar como a exploração do trabalho de
crianças e adolescentes ainda encontra meios
para se perpetuar no País, considerando
diferentes aspectos, tais como raça, gênero,
condição econômica, tipo de ocupação,
diversidade regional, entre outros;
III- A partir de políticas e de ações que
preconizam
a
transversalidade
e
a
intersetorialidade, sempre contando com o apoio
indispensável da sociedade civil, o Plano
Nacional de Prevenção e Erradicação do

Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente
Trabalhador busca criar as condições para que
cerca de dois milhões de crianças e adolescentes
de cinco a quinze anos de idade, sejam retirados
do trabalho e a eles sejam garantidos todos os
direitos inerentes à condição peculiar de pessoas
em desenvolvimento.
a)
b)
c)
d)

As afirmativas I e II estão corretas.
As afirmativas I e III estão corretas.
As afirmativas II e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.

22. A Política Nacional para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência, em
consonância com o Programa Nacional de
Direitos Humanos, obedecerá ao seguinte
princípio:
a) 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.
b) Estabelecimento de mecanismos que
acelerem e favoreçam a inclusão social da
pessoa portadora de deficiência.
c) Adoção de estratégias de articulação com
órgãos e entidades públicos e privados,
bem assim com organismos internacionais
e estrangeiros para a implantação desta
Política.
d) Inclusão da pessoa portadora de
deficiência,
respeitadas
as
suas
peculiaridades, em todas as iniciativas
governamentais relacionadas à educação,
à saúde, ao trabalho, à edificação pública,
à previdência social, à assistência social,
ao transporte, à habitação, à cultura, ao
esporte e ao lazer.
23. Assinale a opção incorreta sobre a Lei
Maria da Penha:
a) Toda mulher, independentemente de
classe, raça, etnia, orientação sexual,
renda, cultura, nível educacional, idade e
religião, goza dos direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sendo-lhe
asseguradas
as
oportunidades
e
facilidades para viver sem violência,
preservar sua saúde física e mental e seu
aperfeiçoamento moral, intelectual e
social.
b) Configura violência doméstica e familiar
contra a mulher qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe
cause morte, lesão, sofrimento físico,
sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial.

c) A violência doméstica e familiar contra a
mulher constitui uma das formas de
violação dos direitos socioassistenciais.
d) A política pública que visa coibir a
violência doméstica e familiar contra a
mulher far-se-á por meio de um conjunto
articulado de ações da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
e
de
ações
nãogovernamentais.
24. Acerca do processo de reordenamento
dos Serviços de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos (SCFV) é correto afirmar:
a) Visa
diversificar
a
lógica
de
cofinanciamento, de acordo com a faixa
etária do público atendido.
b) Equalizar a oferta do SCFV.
c) Identificar a existência de usuários
beneficiários do BPC.
d) Estabelecer um período mínimo de
frequência dos usuários nas atividades.
25. Consiste em objetivo do Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família
(PAIF):
a) Fortalecer a função protetiva da família,
contribuindo na melhoria da sua qualidade
de vida.
b) Complementar as ações de proteção e
desenvolvimento das crianças e o
fortalecimento dos vínculos familiares e
sociais.
c) Assegurar espaços de referência para o
convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento
de
relações
de
afetividade, solidariedade e respeito
mútuo.
d) Contribuir para a inserção, reinserção e
permanência do jovem no sistema
educacional.
26. Leia as afirmativas a seguir sobre o
Sistema Nacional de Atendimento Sócioeducativo e classifique-as em (V) verdadeiro e
(F) falso. Em seguida, marque a opção
correta:
(__) A implementação do SINASE objetiva
primordialmente o desenvolvimento de uma ação
socioeducativa sustentada nos princípios dos
direitos humanos. Defende, ainda, a ideia dos
alinhamentos
conceitual,
estratégico
e
operacional, estruturada, principalmente, em
bases éticas e pedagógicas;
(__) O SINASE é o conjunto ordenado de
princípios, regras e critérios, de caráter educativo
e fundamentalmente social, que envolve desde o

processo de apuração de ato infracional até a
execução de medida socioeducativa;
(__) O SINASE inclui os sistemas estaduais,
distrital e municipais, bem como todos as
políticas, planos, e programas específicos de
atenção a esse público.
(__) Constitui-se de uma política pública
destinada à inclusão do adolescente em conflito
com a lei que se correlaciona e demanda
iniciativas dos diferentes campos das políticas
públicas e sociais.
a)
b)
c)
d)

F-V-V-F.
V-F-V-V.
V-F-F-V.
V-F-V-F.

27. O texto do Plano Nacional de Juventude
está estruturado a partir de câmaras
temáticas, que são elas, exceto:
a) Desenvolvimento
integral:
educação,
trabalho, cultura e tecnologias de
informação.
b) Qualidade de vida: meio ambiente, saúde,
esporte e lazer.
c) Vida segura: valorização da diversidade e
respeito aos Direitos Humanos.
d) Violência urbana: a condição de vida dos
jovens no Brasil.
28. Não se constitui princípio da Política
Nacional para a Inclusão Social da População
em Situação de Rua:
a) Garantia do desenvolvimento democrático
e de políticas públicas integradas para
promoção das igualdades sociais, de
gênero e de raça.
b) Promoção e garantia da cidadania e dos
direitos humanos.
c) Direito ao usufruto, permanência, acolhida
e inserção na cidade.
d) Não-discriminação por motivo de gênero,
orientação sexual, origem étnica ou
social,
nacionalidade,
atuação
profissional, religião, faixa etária e
situação migratória.
29. Perspectiva construtivista, onde o começo do
conhecimento é a ação do sujeito sobre o objeto,
ou seja, o conhecimento humano se constrói na
interação homem-meio, sujeito-objeto. Conhecer
consiste em operar sobre o real e transformá-lo a
fim de compreendê-lo, é algo que se dá a partir
da ação do sujeito sobre o objeto de
conhecimento. As formas de conhecer são
construídas nas trocas com os objetos, tendo
uma melhor organização em momentos
sucessivos de adaptação ao objeto. A adaptação

ocorre através da organização, sendo que o
organismo discrimina entre estímulos e
sensações, selecionando aqueles que irá
organizar em alguma forma de estrutura. A
adaptação possui dois mecanismos opostos, mas
complementares, que garantem o processo de
desenvolvimento: a assimilação e a acomodação.
Essa teoria encontra respaldo em qual
teórico?
a)
b)
c)
d)

Henri Wallon.
Jean Piaget.
Lev Vygotsky.
Paulo Freire.

30. Leia as afirmativas abaixo sobre o tema da
Ética e da Cidadania e assinale a opção
incorreta:
a) Em seu sentido tradicional, a cidadania
expressa um conjunto de direitos e de
deveres que permitem aos cidadãos e
cidadãs o direito de participar da vida
política e da vida pública, podendo votar e
serem votados, participando ativamente
na elaboração das leis e do exercício de
funções públicas, por exemplo. Hoje, no
entanto, o significado da cidadania
assume contornos mais amplos, que
extrapolam o sentido de apenas atender
às necessidades políticas e sociais, e
assume como objetivo a busca por
condições que garantam uma vida digna
às pessoas.
b) Na filosofia, o campo que se ocupa da
reflexão sobre a moralidade humana
recebe a denominação de ética. Esses
dois termos, ética e moral, têm
significados próximos e, em geral,
referem-se ao conjunto de princípios ou
padrões de conduta que regulam as
relações dos seres humanos com o
mundo em que vivem.
c) O comportamento moral e ético consiste
em reconhecer o outro como sujeito de
direitos iguais e, dessa forma, as
obrigações que temos em relação ao
outro correspondem, por sua vez, a
direitos.
d) A educação do cidadão e da cidadã deve
levar em conta a dimensão comunitária
das pessoas, seu projeto pessoal e
também
sua
capacidade
de
universalização, que deve ser exercida de
forma autoritária, pois, dessa maneira,
elas poderão ajudar na construção do
melhor mundo possível, demonstrando
saber que são responsáveis pela
realidade social.

