Município de Marema- SC
Processo Seletivo 001/2018
Prova objetiva escrita para o cargo de:

ASSISTENTE SOCIAL
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 15h00min e término
às 18h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 20 (vinte) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta, o qual possui sua identificação e a identificação por código de barras o
qual você deverá opor a sua assinatura.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá assinalar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
Questão Alternativa correta
01
A
B
C
D
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
7. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
8. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
9. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital de Processo Seletivo 001/2018.
10. Boa prova.
11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
12. Para levar o caderno de prova você deve permanecer na sala no mínimo até às 17h00min.
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Conhecimentos Gerais
Leia, com atenção, o texto a seguir, pois as questões de 01 a 02 são referentes a ele.
Livre da dengue: Marema nunca registrou focos do aedes aegypti
Publicado e atualizado em 22/11/2018
Armadilhas comprovam: Marema segue na contramão da maioria dos municípios, sem nunca
ter registrado focos e contaminações pelo mosquito da dengue. A informação é da Vigilância
Sanitária, que monitora 716 domicílios e uma população de aproximadamente dois mil
habitantes. As autoridades atribuem essa conquista à conscientização dos moradores e às
eficazes ações de limpeza urbana desenvolvidas pela Prefeitura. Para reforçar as orientações,
uma mobilização está sendo organizada para o próximo dia 30 na praça municipal.
O clima quente e chuvoso é propício para a proliferação do mosquito aedes aegypti. Mesmo
assim, a Secretária Municipal de Saúde, Jaquelini Moro, comemora o fato de Marema nunca
ter registrado casos suspeitos de dengue, seja com contaminação local ou casos vindos de
outros municípios. “Infelizmente, nosso clima é especial para a reprodução dos mosquitos. Por
outro lado, temos uma população altamente conscientizada e preocupada. O resultado disso é
um território livre do mosquito e da doença”, afirma.
O Vigilante Sanitário Egídio Ceratto acompanha periodicamente oito armadilhas instaladas em
diferentes pontos da cidade. O profissional explica que semanalmente os locais são
monitorados e as larvas são encaminhadas para análise. “Equipes da Vigilância Sanitária e
Epidemiológica dão suporte na verificação dos possíveis criadouros nas casas. São vistoriadas
calhas, caixas de água e demais locais que acumulam água. A população também é orientada
com a ajuda de nove agentes comunitárias de saúde”, relata Egídio.
Conforme o Prefeito de Marema, Adilson Barella, a conquista por um território livre do aedes
aegypti é de toda a população que preza pela limpeza da cidade. “Regularmente a Prefeitura
realiza ações para recolher entulhos. Fazemos a limpeza das áreas públicas e realizamos
vistorias em imóveis e locais que podem se tornar possíveis criadouros do mosquito
transmissor da Dengue. De qualquer forma, o mais importante é a contribuição da população.
As crianças aprendem nas escolas, as famílias são atentas e a sociedade colabora. Isso tudo
contribui significativamente para esse resultado satisfatório”, aponta o Prefeito.
“Hoje Marema é um território livre do mosquito da dengue, mas a preocupação com a doença
existe”, reforça o Prefeito. “Apesar da nossa boa condição, não podemos cruzar os braços, os
agentes públicos e a comunidade precisam seguir com os esforços para mantermos esse
status.” A Secretária de Saúde compara Marema a uma ilha. A gestora explica que todas as
cidades próximas possuem larvas do aedes aegypti e já registraram casos suspeitos.
Categoricamente, ela diz: “Nossa condição de território livre da dengue é momentânea. Se não
mantivermos todos os cuidados, ainda neste verão, poderemos ter registros da doença ou do
inseto transmissor. Na ação do próximo dia 30, vamos reforçar todos os alertas”, informa
Jaquelini.
(Fonte:https://www.marema.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/13719/codNoticia/524986).

01- O objetivo principal do texto é:
a)
b)
c)
d)

Persuadir.
Instruir.
Informar.
Impressionar.

02- Constitui característica discursiva predominante no texto:
a) Exposição dissertativa argumentativa com uso da linguagem técnica.
b) Recursos de natureza descritiva que visam enumerar características ambientais.
c) Linguagem verbal articulada com situações imagéticas para dar mais veracidade aos
fatos.
d) Linguagem denotativa como maneira de objetivar as informações.
03- “Se não mantivermos todos os cuidados, ainda neste verão, poderemos ter registros da
doença ou do inseto transmissor.” 5º§
A oração destacada transmite uma ideia de:
a)
b)
c)
d)

Explicação.
Condição.
Causa.
Tempo.

04- Assinale a alternativa que não apresenta erro de pontuação.
a) O aedes aegypti é um mosquito urbano, embora tenha sido encontrado na zona rural. O
macho alimenta-se de frutas, mas a fêmea prefere o sangue humano como fonte de
proteína.
b) O aedes aegypti, é um mosquito urbano, embora tenha sido encontrado na zona rural. O
macho alimenta-se de frutas, mas a fêmea prefere o sangue humano como fonte de
proteína.
c) O aedes aegypti é um mosquito urbano, embora tenha sido encontrado na zona rural. O
macho, alimenta-se de frutas, mas a fêmea prefere o sangue humano como fonte de
proteína.
d) O aedes aegypti é um mosquito urbano, embora tenha sido encontrado na zona rural. O
macho alimenta-se de frutas, mas a fêmea, prefere o sangue humano como fonte de
proteína.
05- O gráfico da função afim ( )
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06- Assinale a alternativa que apresenta o resto da divisão do polinômio
por
:
a)
b)
c)
d)

.
.
.
.

07- Qual é a soma das três menores soluções inteiras da inequação
a)
b)
c)
d)

13.
14.
15.
16.

?

08- Dadas as equações definidas por
a)
b)
c)
d)

e

, é correto afirmar que:

x e y são números primos.
A soma de x e y é 10.
A soma de x e y é 12.
O produto entre x e y é 40.

09- Sobre o município de MAREMA-SC incorreto afirmar que:
(Fonte:www.marema.sc.gov.br.).

a) O município possui em sua bacia hidrográfica, o rio denominado Chapecózinho, Golfo e
Saudades. A vegetação nativa ocupa hoje cerca de 3,5% do território marenense, que é
constituído por culturas cíclicas. Das áreas desmatadas o reflorestamento ocupa 25%,
sendo 90% a cultura de eucalipto.
b) Os primeiros moradores do núcleo habitado foram José Reck, Alfredo Mayer, André
Lunardi e Marcelino Lunardi que se dedicavam á agricultura e pecuária, de modo
especial à suinocultura.
c) Em 1989 foi criado o município de Marema, desmembrando-se de Xaxim, pela lei nº
1.112 de 11 de Junho de 1989.
d) Em 1940, gaúchos descendentes de imigrantes italianos, oriundos de Erechim, Guaporé
e Nova Prata, chegaram à região de Marema para explorar a madeira nativa. O local
lembrava os pântanos da Itália, chamados de Maremma, e vem daí o nome do
município. Quando era distrito chegou a chamar-se Marrecas, mas, por haver outras
localidades com a mesma denominação, o lugar foi batizado Marema depois da
emancipação.
10- No mapa do Brasil abaixo, identifique que estado encontra se em destaque?

a)
b)
c)
d)

O estado de Paraíba.
O estado de Rio Grande do Norte.
O estado de Alagoas.
O estado de Pernambuco.

Conhecimentos Específicos
11- Ao afirmar-se como unidade de acesso aos direitos socioassistenciais, o CRAS efetiva a
referência e a contrarreferência do usuário na rede socioassistencial do SUAS. De acordo com
esta afirmativa assinale a alternativa incorreta:
a) A função de referência do CRAS se materializa quando a equipe processa, no âmbito do
SUAS, as demandas oriundas das situações de vulnerabilidade e risco social detectadas
no território, de forma a garantir ao usuário o acesso à renda, serviços, programas e
projetos, conforme a complexidade da demanda.
b) O acesso pode se dar pela inserção do usuário em serviço ofertado no CRAS ou na
rede socioassistencial a ele referenciada, ou por meio do encaminhamento do usuário
ao CREAS (municipal, do DF ou regional) ou para o responsável pela proteção social
especial do município (onde não houver CREAS).
c) O CRAS é, assim, uma unidade da rede socioassistencial de proteção social básica que
se diferencia das demais, pois além da oferta de serviços e ações, possui as funções
exclusivas de oferta pública do trabalho social com famílias do PAIF e de gestão
territorial da rede socioassistencial de proteção social básica.
d) O trabalho social com famílias do PAIF é desenvolvido pela equipe de referência do
CRAS e a gestão territorial pelo coordenador do CRAS, auxiliado pela equipe técnica,
sendo, portanto, funções exclusivas do poder público e das entidades privadas de
assistência social.
12- Com relação ao Código de Ética do Assistente Social: "Dos Direitos e das
Responsabilidades Gerais do Assistente Social" assinale a afirmativa abaixo que está correta:
a) Ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar serviços
profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções.
b) Desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade,
observando a legislação em vigor.
c) Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no
atendimento e defesa de seus interesses e necessidades.
d) Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o
cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua
ocorrência aos órgãos competentes.
13- Com relação à publicação no Diário Oficial da União, em 4 de abril de 2018, a Lei
13.641/2018, que incluiu uma seção (IV) ao Capítulo II do Título IV da Lei Maria da Penha,
assinale a alternativa que está incorreta:
a) Esta nova seção criando o artigo 24-A, o qual tipifica o descumprimento de Medidas
Protetivas de Urgência.
b) Esta alteração legislativa foi proposta porque uma série de decisões judiciais, muitas
delas vindas do Superior Tribunal de Justiça, concluírem que não era possível a prisão
de pessoa que descumpriu medida protetiva, pois a conduta não era tipificada.
c) O novo artigo 24-A da Lei Maria da Penha criou o crime de descumprimento de Medidas
Protetivas de Urgência, cuja pena é de detenção de 3 meses a 2 anos.
d) No § 1o a configuração do crime de depende somente da competência civil do promotor
que deferiu as medidas.

14- Sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, assinale a alternativa que estiver correta:
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 pelo
Assistente Social, devendo este profissional estar devidamente registrado em conselho
regional.
c) Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta Lei não
está condicionada aos protocolos de atendimento médico.
d) As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes não precisam garantir
acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços,
pois foram construídas antes da legislação em vigor, e neste caso a Lei não retrocede.
15- Assinale a alternativa correta "Das medidas socioeducativas aplicáveis aos adolescentes
em conflito com a lei penal":
a) Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao
adolescente uma advertência, desde que o mesmo esteja acompanhado por um
profissional do Serviço Social.
b) Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento
individual e especializado, em local adequado às suas condições.
c) A advertência poderá ser aplicada sempre que a autoridade competente achar
indispensável, não necessitando de prova da materialidade e indícios suficientes da
autoria.
d) A obrigação de reparar o dano não é ato personalíssimo, podendo ser executado por um
membro da família.
16- Ainda, com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, no quesito "Da Liberdade
Assistida" (artigo 118); assinale a alternativa correta:
a) A liberdade assistida será adotada sempre que se figurar a medida mais adequada para
o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente.
b) A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser
um membro da família.
c) A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de doze meses, não podendo ser
prorrogada, revogada ou substituída por outra medida.
d) Incumbe ao Assistente Social diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente
e de sua inserção no mercado de trabalho.
17- Com relação ao Código de Ética do Assistente Social: " Das relações com os Usuários:
São deveres do Assistente Social nas suas relações com os usuários: assinale a afirmativa
abaixo que está incorreta:
a) Devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários, no sentido de
que estes possam usá-los para o fortalecimento dos seus interesses.
b) Contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões
institucionais.
c) Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito do usuário de participar
e decidir livremente sobre seus interesses.
d) Contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os
usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados.

18- Na Lei Maria da Penha, Título III e Capítulo I " Da Assistência á Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar ", com relação as medidas integradas de prevenção, assinale a
alternativa correta:
a) Não se faz necessária a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério
Público e da Defensoria Pública para as áreas de segurança pública, assistência social,
saúde, educação, trabalho e habitação, pois todas são independentes.
b) A promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com
a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às consequências
e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização
de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das
medidas adotadas.
c) As medidas integradas de prevenção não levam em consideração o respeito, nos meios
de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a
coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e
familiar, pois refere-se a uma ação isolada e independente.
d) A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1 o o boletim de
ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida.
19- Assinale a alternativa correta - Com relação à Lei de Regulamentação da profissão do
Assistente Social - Lei Nº 12.317 de 26 de agosto de 2010:
a) Acrescentou o dispositivo à Lei Nº 8.662 de 07 de junho de 1993, dispondo sobre a
duração do trabalho do Assistente Social, acrescentando o artigo 5º A, que alterou a
duração do trabalho do Assistente Social para 30 (trinta) horas semanais”.
b) A referida Lei estabelece que o exercício da profissão de Assistente Social não requer
mais prévio registro nos Conselhos Regionais que tenham jurisdição sobre a área de
atuação do interessado nos termos desta lei.
c) São alteradas as denominações do atual Conselho Federal de Assistentes Sociais
(CFAS) e dos Conselhos Regionais de Assistentes Sociais (CRAS), para,
respectivamente, Conselho Nacional de Serviço Social (CNESS) e Conselhos Estaduais
de Serviço Social (CESS).
d) Estabeleceu que o fórum máximo de deliberação da profissão para os fins desta lei darse-á nas reuniões com os Conselhos Regionais, sem necessidade de fixação dos limites
de sua competência e sua forma de convocação.
20- Com relação à questão abaixo, assinale a alternativa incorreta:
Na Implementação da Política Nacional do Idoso,( Lei 8.842 de 04 de janeiro de 1994 ) são
competências dos órgãos e entidades públicos na área de promoção e assistência social:
a) Prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades
básicas do idoso, mediante a participação das famílias, da sociedade e de entidades
governamentais e não-governamentais.
b) Estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, como
centros de convivência, centros de cuidados diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de
trabalho, atendimentos domiciliares e outros.
c) Promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral
consistindo na vigilância e estímulo do pleno crescimento e desenvolvimento pela
atenção básica à saúde, incluindo ações de apoio às famílias para o fortalecimento de
vínculos familiares.
d) Planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, levantamentos, pesquisas e
publicações sobre a situação social do idoso.

