ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CADERNO DE PROVA
CARGO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
EDITAL Nº 001/2018

01- Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala,
inclusive aparelho celular desligado.
02- Não é permitida a consulta de livros, dicionários, apontamentos,
apostilas, calculadoras e qualquer outro objeto de consulta. Também é
proibida a comunicação com outros candidatos e fiscais.
03- As garrafas de água utilizadas pelos candidatos NÃO podem ter rótulos.
Não é permitida a ingestão de alimentos durante a prova.
04- A duração da prova é de 3 (TRÊS) HORAS, já incluindo o tempo
destinado a entrega do Caderno de Questões e à identificação.
05- Se precisar utilizar o banheiro deverá solicitar a presença de um fiscal,
permanecendo em silêncio durante o percurso. Em caso suspeito poderá
ser efetuada revista antes e depois da entrada. Ao sair da sala, no
término da prova, o candidato não poderá permanecer nos corredores e
nem comunicar-se com outras pessoas no interior da escola.
06- O Caderno de Provas consta de 10 (dez) questões objetivas de múltipla
escolha. Leia atentamente as questões e marque apenas uma
alternativa.
07- As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com
quatro opções (A a D) e uma única resposta correta, não sendo aceitas
respostas duplas e/ou rasuradas. No gabarito deve ser preenchido todo
o círculo
correspondente à resposta escolhida pelo candidato.
08- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar
esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e
exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir.
09- A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas
presentes instruções implicará na anulação da prova do candidato.
10- Todas as folhas do Caderno de Questões devem ser assinadas ou
rubricadas pelo candidato e a última folha do Caderno de Questões deve
ser assinada. O Caderno de Provas deve ser entregue ao fiscal de sala,
podendo ficar com o candidato apenas a folha rascunho para anotação
do gabarito.

BOA SORTE / BOA PROVA

NOME:...................................................................................................................
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LÍNGUA PORTUGUESA
1 – Assinalar a alternativa cuja palavra sublinhada classifica-se
morfologicamente como um advérbio:
a) Para o início das aulas faltam muitos professores.
b) As aulas iniciam na segunda quinzena de fevereiro.
c) Se fizermos a festa, precisamos nos organizar.
d) Não se podem desperdiçar oportunidades
2 - Sobre o emprego dos termos sublinhados nos contextos dados,
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(
(
(

) O juiz absorveu o réu.
) O rapaz ascendeu profissionalmente com muita rapidez.
) Sustamos o empréstimo bancário por ora.

a) C - E - C.
b) E - C - C.
c) E - E - E.
d) E - C - E
MATEMÁTICA
3 – Pedro e Lucas gastaram em uma noite com suas namoradas um total
de R$ 198,00. Sabendo-se que o Pedro gastou o dobro de Lucas, é
CORRETO afirmar que cada um gastou com sua namorada o total de:
a) Pedro gastou R$ 148,00 e Lucas R$ 50,00
b) Pedro gastou R$ 66,00 e Lucas R$ 132,00
c) Pedro gastou R$ 132,00 e Lucas R$ 66,00
d) Pedro gastou R$ 142,00 e Lucas R$ 56,00
4 – Paulo, Júlio e Pedro têm, juntos, 64 anos. A soma das idades de Júlio
e Pedro é de 32 anos. A diferença entre a idade de Paulo e a idade de
Júlio é de 15 anos. Qual a idade de Paulo, Júlio e Pedro respectivamente?
a) 32, 17 e 15.
b) 10, 25 e 29.
c) 32, 15 e 17.
d) 10, 17 e 37.
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CONHECIMENTOS GERAIS
5 - Região Brasileira com a maior quantidade de municípios:
a) Região Nordeste.
b) Região Norte.
c) Região Sudeste.
d) Região Sul.
6 – Quantos municípios possui o Estado de Santa Catarina?
a) 288
b) 272
c) 292
d) 295

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
7 - De acordo com o art. 7º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente): A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à
__________, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que
permitam o __________ e o desenvolvimento ____________ e
harmonioso, em condições dignas de ____________.

Assinale a alternativa que contém os vocábulos que preenchem, correta e
respectivamente, as lacunas do dispositivo legal apresentado:
a) alimentação – crescimento – digno – existência
b) saúde – nascimento - sadio - existência
c) liberdade – acesso – particular – moradia
d) saúde – lazer – geral - sobrevivência
8 – Sobre o Bullying é correto afirmar que:
a) Bullyng é a prática de atos violentos, moderados e repetidos, contra uma
pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas.
b) Bullyng é a prática de atos esporádicos, moderados e repetidos, contra uma
pessoa indefesa, que sempre causam danos físicos e psicológicos às vítimas.
c) Bullyng é a prática de atos violentos, não intencionais e repetidos, contra
uma pessoa indefesa, sem causar danos físicos e psicológicos às vítimas.
d) Bullyng é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos, contra uma
pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas.
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9 - Nos termos das regras deontológicas aplicáveis ao servidor público,
analise as afirmativas correlatas.
I.“A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto,
dissociada da vida particular de cada servidor público.”
LOGO
II.“Os fatos e atos verificados, fora do horário de trabalho, na conduta do dia
a dia e na vida privada, não poderão acrescer ou diminuir o bom conceito na
vida funcional do servidor.”
Assinale a alternativa correta.
a) As duas afirmativas são falsas.
b) A primeira afirmativa é falsa e a segunda, verdadeira.
c) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda, falsa.
d) As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa
da primeira.
10 – A Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) cria mecanismos para coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art.
226 da Constituição Federal e de outras legislações pertinentes. De
acordo com o previsto no art. 7º: São formas de violência doméstica e
familiar contra a mulher, entre outras:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua
integridade ou saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause
dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o
pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações,
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição
contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito
de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e
à autodeterminação;
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou
a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer
método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que
limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos
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de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia,
difamação ou injúria.

Analisando as assertivas assinale a resposta correta:
a) Apenas a I, II e IV estão corretas
b) Todas estão corretas
c) apenas a II, III e V estão corretas
d) Apenas a I, II, III e IV estão corretas

_______________________________________________________________
ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A):
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Auxiliar Administrativo:

CRAS ( )

CREAS( )

INSTRUÇÕES
01- Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala,
inclusive aparelho celular desligado.
02- Não é permitida a consulta de livros, dicionários, apontamentos,
apostilas, calculadoras e qualquer outro objeto de consulta. Durante a
prova, sem autorização, o candidato não pode levantar-se e comunicarse com outros candidatos.
03- As garrafas de água utilizadas pelos candidatos NÃO podem ter rótulos.
Não é permitida a ingestão de alimentos durante a prova.
04- A duração da prova é de 3 (TRÊS) HORAS, já incluindo o tempo
destinado à identificação e entrega do Caderno de Questões.
05- Se precisar utilizar o banheiro deverá solicitar a presença de um fiscal,
permanecendo em silêncio durante o percurso. Em caso suspeito será
efetuada revista antes e depois da entrada. Ao sair da sala, no término
da prova, o candidato não poderá permanecer nos corredores e nem
comunicar-se com outras pessoas no interior da escola.
06- O Caderno de Provas consta de 10 (dez) questões objetivas de múltipla
escolha. Leia-o atentamente e marque apenas uma alternativa.
07- As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com
quatro opções (A a D) e uma única resposta correta, não sendo aceitas
respostas duplas e/ou rasuradas. No gabarito deve ser preenchido todo
o círculo
correspondente à resposta escolhida pelo candidato.
08- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar
esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e
exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir.
09- A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas
presentes instruções implicará na anulação da prova do candidato.
10- Todas as folhas do Caderno de Questões devem ser assinadas ou
rubricadas pelo candidato. A última folha do Caderno de Questões deve
ser assinada. O Caderno de Provas deve ser entregue ao fiscal de sala.

BOA SORTE / BOA PROVA
NOME:...................................................................................................................
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01 - Assinale a alternativa em que a palavra está escrita incorretamente:
a) Reboliço
b) Intenças
c) Indiferença
d) Fumaça
02 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está incorreta:
a) Fi-nal-mente
b) A-d-mi-ra-dos
c) Re-u-ni-dos
d) As-se-gu-rar

MATEMÁTICA
3. Em um escritório, foram organizados 200 processos, e constatou-se
que 10% deles já estavam concluídos. Dos demais processos que
sobraram 25% estavam parados, pois faltavam alguns documentos, e os
processos restantes estavam em andamento. Em relação ao número total
de processos que foram organizados, os que estavam em andamento
representam:
a) 135 processos
b) 45 processos.
c) 85 processos.
d) 115 processos
4. Marlene comprou determinado número de caixas para empacotar os
406 livros que ganhou, e irá colocar em cada caixa o mesmo número de
livros. Em cada caixa cabem 22 livros. Quantas caixas são necessárias
para acomodar os livros e quantos livros não poderão ser empacotados?
a) 17 caixas e sobram 06 livros
b) 17 caixas e sobram 08 livros
c) 18 caixas e sobram 10 livros
d) 18 caixas e sobram 08 livros
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5 – Atualmente a Câmara de Vereadores de Camboriú é composta por
quantos vereadores:
a) 11 vereadores
b) 12 vereadores
c) 14 vereadores
d) 15 vereadores
6 – A cidade de Camboriú limita-se com quais municípios:
a) Balneário Camboriú, Brusque, Canelinha, Itajaí, Itapema e Tijucas
b) Balneário Camboriú, Itajaí e Brusque
c) Balneário Camboriú, Canelinha e Itapema.
d) Balneário Camboriú, Brusque, Itajaí e Itapema.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
7 - Dispõe o artigo 10 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) que: “É
obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a
liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de
direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e
nas leis.” O direito a liberdade compreende, entre outros, os seguintes
aspectos:
a) Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços
comunitários, sem nenhuma restrição.
b) Participação na vida familiar e comunitária, salvo se for proibido pelos
familiares.
c) Na obrigatoriedade de praticar esportes e atividades de lazer.
d) Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação.
8 – A Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) garante
prioridade à criança e ao adolescente em diversos âmbitos e aspectos e
essa prioridade, compreende, EXCETO:
I) Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas
II) Destinação exclusiva de recursos públicos nas áreas relacionadas com a
proteção à infância e à juventude
III) A exclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento
familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em
qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida
IV) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias
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Analisando os itens é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

Apenas o item III está incorreto
Apenas os itens II e III estão incorretos
Apenas os itens II e III estão incorretos
Todos os itens estão incorretos.

9) De acordo com o art. 7º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente): A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à
__________, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que
permitam o __________ e o desenvolvimento ____________ e
harmonioso, em condições dignas de ____________.

Assinale a alternativa que contém os vocábulos que preenchem, correta e
respectivamente, as lacunas do dispositivo legal apresentado:
a) saúde – nascimento - sadio - existência
b) alimentação – crescimento – digno – existência
c) liberdade – acesso – particular – moradia
d) saúde – lazer – geral - sobrevivência
10 – De acordo com a ética profissional, é vedado ao Servidor Público:
I) O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e
influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem;
II) Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos
que deles dependam;
III) Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou
infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão;
IV) Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito
por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material;
Analisando os itens é correto afirmar que:
a) Apenas o item III está correto
b) Apenas os itens I e IV estão corretos
c) Apenas os itens II e III estão corretos
d) Todos os itens estão corretos.

_______________________________________________________________
ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A):

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, Nº 329, CENTRO – CAMBORIU/SC
TELEFONES: 3365-0607 / 3365-0919 / CEP: 88340-404

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CADERNO DE PROVA
CARGO ASSISTENTE SOCIAL
EDITAL Nº 001/2018

01- Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala,
inclusive aparelho celular desligado.
02- Não é permitida a consulta de livros, dicionários, apontamentos,
apostilas, calculadoras e qualquer outro objeto de consulta. Também é
proibida a comunicação com outros candidatos e fiscais.
03- As garrafas de água utilizadas pelos candidatos NÃO podem ter rótulos.
Não é permitida a ingestão de alimentos durante a prova.
04- A duração da prova é de 3 (TRÊS) HORAS, já incluindo o tempo
destinado a entrega do Caderno de Questões e à identificação.
05- Se precisar utilizar o banheiro deverá solicitar a presença de um fiscal,
permanecendo em silêncio durante o percurso. Em caso suspeito poderá
ser efetuada revista antes e depois da entrada. Ao sair da sala, no
término da prova, o candidato não poderá permanecer nos corredores e
nem comunicar-se com outras pessoas no interior da escola.
06- O Caderno de Provas consta de 10 (dez) questões objetivas de múltipla
escolha. Leia atentamente as questões e marque apenas uma
alternativa.
07- As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com
quatro opções (A a D) e uma única resposta correta, não sendo aceitas
respostas duplas e/ou rasuradas. No gabarito deve ser preenchido todo
o círculo
correspondente à resposta escolhida pelo candidato.
08- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar
esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e
exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir.
09- A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas
presentes instruções implicará na anulação da prova do candidato.
10- Todas as folhas do Caderno de Questões devem ser assinadas ou
rubricadas pelo candidato e a última folha do Caderno de Questões deve
ser assinada. O Caderno de Provas deve ser entregue ao fiscal de sala,
podendo ficar com o candidato apenas a folha rascunho para anotação
do gabarito.

BOA SORTE / BOA PROVA

NOME:...................................................................................................................
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1 - Leia o texto seguinte para responder à próxima questão.

Guardar (Antônio Cícero)
Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la.
Em cofre não se guarda coisa alguma.
Em cofre perde-se a coisa à vista.
Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por
admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado.
Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela,
isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela,
isto é, estar por ela ou ser por ela.
Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro.
Do que um pássaro sem voos.
Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica,
por isso se declara e declama um poema:
Para guardá-lo:
Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda:
Guarde o que quer que guarda um poema:
Por isso o lance do poema:
Por guardar-se o que se quer guardar.

Quanto à interpretação do texto indique se as afirmações a seguir são
falsas (F) ou verdadeiras (V) e assinale a alternativa correta.
( ) - O verbo guardar tem no poema o sentido de olhar, fitar, admirar.
( ) - No poema, guardar está em sintonia com contemplar, mostrar ao mundo.
( ) - O eu lírico para comprovar sua definição de guardar compara seu
raciocínio com o voo de um pássaro e com a publicação de um poema.
( ) - No contexto do poema, guardar significa não preservar, em palavras
escritas, sentimentos especiais.
a) V – F – F – V.
b) F – F – V – F.
c) V – V – V – F.
d) F – V – V – F.
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2 - Quanto à pontuação, marque a alternativa incorreta.
a) A vírgula indica omissão de uma ou mais palavras.
b) As reticências denotam interrupção do pensamento.
c) As aspas ressaltam a palavra dentro de um contexto, dão um sentido
particular a uma expressão, destacam um estrangeirismo ou indicam uma
citação.
d) O sinal parênteses não é usado para separar qualquer indicação de ordem
explicativa.
MATEMÁTICA
3 – Em uma loja, o estoque de anéis de prata é de 2400 unidades e de
pares de brincos de ouro é 15% a mais que a quantidade de anéis de
prata. Qual a quantidade de brincos e anéis juntos:
a) 2400
b) 2760
c) 5160
d) 5460
4 - Num concurso, inscreveram-se 560 candidatos, sendo que a
quantidade de candidatos do ensino fundamental foi o triplo da
quantidade de candidatos do ensino médio. Sabendo que só tiveram
candidatos dos ensinos fundamental e médio, quantos candidatos do
ensino fundamental se inscreveram?
a) 140
b) 185
c) 375
d) 420
CONHECIMENTOS GERAIS
5 – Quantos municípios possui o Estado de Santa Catarina?
a) 288
b) 272
c) 292
d) 295
6 - O impeachment de Dilma Rousseff consistiu em uma questão
processual que impediu a continuidade do mandato de Dilma Rousseff
como presidente da República Federativa do Brasil. Assim, Dilma
Rousseff tornou-se a segunda pessoa a exercer o cargo de Presidente da
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República a sofrer impeachment no Brasil, sendo Fernando Collor de
Mello o primeiro e renunciou. Em que anos, respectivamente ocorreram?
a) Dilma Rousseff em 2016 e Fernando Collor de Mello em 1992
b) Dilma Rousseff em 2017 e Fernando Collor de Mello em 1991
c) Dilma Rousseff em 2014 e Fernando Collor de Mello em 1998
d) Dilma Rousseff em 2015 e Fernando Collor de Mello em 1999
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
7 - De acordo com o art. 7º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente): A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à
__________, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que
permitam o __________ e o desenvolvimento ____________ e
harmonioso, em condições dignas de ____________.

Assinale a alternativa que contém os vocábulos que preenchem, correta e
respectivamente, as lacunas do dispositivo legal apresentado:
a) alimentação – crescimento – digno – existência
b) saúde – nascimento - sadio - existência
c) liberdade – acesso – particular – moradia
d) saúde – lazer – geral - sobrevivência
8 – Sobre o Bullying é correto afirmar que:
a) Bullyng é a prática de atos violentos, moderados e repetidos, contra uma
pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas.
b) Bullyng é a prática de atos esporádicos, moderados e repetidos, contra uma
pessoa indefesa, que sempre causam danos físicos e psicológicos às vítimas.
c) Bullyng é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos, contra uma
pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas.
d) Bullyng é a prática de atos violentos, não intencionais e repetidos, contra
uma pessoa indefesa, sem causar danos físicos e psicológicos às vítimas.
9 - Nos termos das regras deontológicas aplicáveis ao servidor público,
analise as afirmativas correlatas.
I. “A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto,
dissociada da vida particular de cada servidor público.”
LOGO
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II. “Os fatos e atos verificados, fora do horário de trabalho, na conduta do dia
a dia e na vida privada, não poderão acrescer ou diminuir o bom conceito na
vida funcional do servidor.”
Assinale a alternativa correta.
a) As duas afirmativas são falsas.
b) A primeira afirmativa é falsa e a segunda, verdadeira.
c) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda, falsa.
d) As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa
da primeira.
10 - O SUAS é um sistema público não contributivo, descentralizado e
participativo que tem por função a gestão do conteúdo específico da
assistência social no campo da proteção social brasileira que:
a) Consolida o modo de gestão compartilhada, o cofinanciamento e a
cooperação técnica entre os três entes federativos que, de modo articulado e
complementar, operam a proteção social não contributiva de seguridade social
no campo da assistência social.
b) Estabelece a divisão de responsabilidades entre os entes federativos
(federal, estadual, Distrito Federal e municipal) com o intuito exclusivo de
manter e expandir as ações de assistência social como direito do cidadão no
território nacional e internacional.
c) Reconhece que as diferenças e desigualdades regionais e municipais
contribuem especificamente para a definição dos padrões de cobertura do
sistema, voltados para o cidadão que contribui com a previdência social.
d) Regula em todo o território estadual a hierarquia e as responsabilidades do
sistema de serviços, benefícios, programas, projetos e ações de assistência
social, de caráter perpétuo, sob critério universal e lógica de ação em rede
hierarquizada, apenas no âmbito dos municípios.

_______________________________________________________________
ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A):
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CADERNO DE PROVA
CARGO ADVOGADO
EDITAL Nº 001/2018

01- Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala,
inclusive aparelho celular desligado.
02- Não é permitida a consulta de livros, dicionários, apontamentos,
apostilas, calculadoras e qualquer outro objeto de consulta. Também é
proibida a comunicação com outros candidatos e fiscais.
03- As garrafas de água utilizadas pelos candidatos NÃO podem ter rótulos.
Não é permitida a ingestão de alimentos durante a prova.
04- A duração da prova é de 3 (TRÊS) HORAS, já incluindo o tempo
destinado a entrega do Caderno de Questões e à identificação.
05- Se precisar utilizar o banheiro deverá solicitar a presença de um fiscal,
permanecendo em silêncio durante o percurso. Em caso suspeito poderá
ser efetuada revista antes e depois da entrada. Ao sair da sala, no
término da prova, o candidato não poderá permanecer nos corredores e
nem comunicar-se com outras pessoas no interior da escola.
06- O Caderno de Provas consta de 10 (dez) questões objetivas de múltipla
escolha. Leia atentamente as questões e marque apenas uma
alternativa.
07- As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com
quatro opções (A a D) e uma única resposta correta, não sendo aceitas
respostas duplas e/ou rasuradas. No gabarito deve ser preenchido todo
o círculo
correspondente à resposta escolhida pelo candidato.
08- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar
esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e
exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir.
09- A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas
presentes instruções implicará na anulação da prova do candidato.
10- Todas as folhas do Caderno de Questões devem ser assinadas ou
rubricadas pelo candidato e a última folha do Caderno de Questões deve
ser assinada. O Caderno de Provas deve ser entregue ao fiscal de sala,
podendo ficar com o candidato apenas a folha rascunho para anotação
do gabarito.

BOA SORTE / BOA PROVA

NOME:...................................................................................................................
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LÍNGUA PORTUGUESA
Fábula: O leão apaixonado
Certa vez um leão se apaixonou pela filha de um lenhador e foi pedir a mão
dela em casamento. O lenhador não ficou muito animado com a ideia de ver a
filha com um marido perigoso daqueles e disse ao leão que era muita honra,
mas muito obrigado, não queria. O leão se irritou; sentindo o perigo, o homem
foi esperto e fingiu que concordava:
- É uma honra, meu senhor. Mas que dentões o senhor tem! Que garras
compridas! Qualquer moça ia ficar com medo. Se o senhor quer casar com
minha filha, vai ter que arrancar os dentes e cortar as garras.
O leão apaixonado foi correndo fazer o que o outro tinha mandado; depois
voltou à casa do pai da moça e repetiu seu pedido de casamento. Mas o
lenhador, que já não sentia medo daquele leão manso e desarmado, pegou um
pau e tocou o leão para fora de sua casa.
Moral: Quem perde a cabeça por amor sempre acaba mal.
1 – Analisando a Fábula de Esopo:
a) Não trata de nenhum tema específico.
b) Pretende mostrar a estratificação social.
c) Se utiliza de animais para denunciar o preconceito.
d) Trata uma história de amor impossível.
2 - Todas as palavras estão corretamente escritas, de acordo com a
norma-padrão da Língua Portuguesa, em:
a) analizar, pesquisar, anestesiar
b) atrás, admissão, canção
c) concurso, gaz, atenção
d) promessa, progresso, apezar

MATEMÁTICA
3 – Em uma loja, o estoque de anéis de prata é de 2400 unidades e de
pares de brincos de ouro é 15% a mais que a quantidade de anéis de
prata. Qual a quantidade de brincos e anéis juntos:
a) 5160
b) 2400
c) 2760
d) 5460
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4 – Paulo, Júlio e Pedro têm, juntos, 64 anos. A soma das idades de Júlio
e Pedro é de 32 anos. A diferença entre a idade de Paulo e a idade de
Júlio é de 15 anos. Qual a idade de Paulo, Júlio e Pedro respectivamente?
a) 10, 25 e 29
b) 32, 15 e 17.
c) 32, 17 e 15
d) 10, 17 e 37
CONHECIMENTOS GERAIS
5 - Região Brasileira com a maior quantidade de municípios:
a) Região Norte.
b) Região Sudeste.
c) Região Sul.
d) Região Nordeste.
6 – Quantos municípios possui o Estado de Santa Catarina?
a) 288
b) 272
c) 292
d) 295

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
7 - De acordo com o art. 7º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente): A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à
__________, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que
permitam o __________ e o desenvolvimento ____________ e
harmonioso, em condições dignas de ____________.
Assinale a alternativa que contém os vocábulos que preenchem, correta e
respectivamente, as lacunas do dispositivo legal apresentado:
a) alimentação – crescimento – digno – existência
b) saúde – nascimento - sadio - existência
c) liberdade – acesso – particular – moradia
d) saúde – lazer – geral - sobrevivência

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, Nº 329, CENTRO – CAMBORIU/SC
TELEFONES: 3365-0607 / 3365-0919 / CEP: 88340-404

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
8 – Sobre o Bullying é correto afirmar que:
a) Bullyng é a prática de atos violentos, moderados e repetidos, contra uma
pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas.
b) Bullyng é a prática de atos esporádicos, moderados e repetidos, contra uma
pessoa indefesa, que sempre causam danos físicos e psicológicos às vítimas.
c) Bullyng é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos, contra uma
pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas.
d) Bullyng é a prática de atos violentos, não intencionais e repetidos, contra
uma pessoa indefesa, sem causar danos físicos e psicológicos às vítimas.
9 - Nos termos das regras deontológicas aplicáveis ao servidor público,
analise as afirmativas correlatas.
I.“A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto,
dissociada da vida particular de cada servidor público.”
LOGO
II.“Os fatos e atos verificados, fora do horário de trabalho, na conduta do dia
a dia e na vida privada, não poderão acrescer ou diminuir o bom conceito na
vida funcional do servidor.”
Assinale a alternativa correta
a) As duas afirmativas são falsas.
b) A primeira afirmativa é falsa e a segunda, verdadeira.
c) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda, falsa.
d) As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa
da primeira.
10 - O SUAS é um sistema público não contributivo, descentralizado e
participativo que tem por função a gestão do conteúdo específico da
assistência social no campo da proteção social brasileira que:
a) Estabelece a divisão de responsabilidades entre os entes federativos
(federal, estadual, Distrito Federal e municipal) com o intuito exclusivo de
manter e expandir as ações de assistência social como direito do cidadão no
território nacional e internacional.
b) Reconhece que as diferenças e desigualdades regionais e municipais
contribuem especificamente para a definição dos padrões de cobertura do
sistema, voltados para o cidadão que contribui com a previdência social.
c) Consolida o modo de gestão compartilhada, o cofinanciamento e a
cooperação técnica entre os três entes federativos que, de modo articulado e
complementar, operam a proteção social não contributiva de seguridade social
no campo da assistência social.
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d) Regula em todo o território estadual a hierarquia e as responsabilidades do
sistema de serviços, benefícios, programas, projetos e ações de assistência
social, de caráter perpétuo, sob critério universal e lógica de ação em rede
hierarquizada, apenas no âmbito dos municípios.

_______________________________________________________________
ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A):
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