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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente 
com Nome, Concurso (PS Tigrinhos-SC), Nº da Inscrição, Data de Nascimento, as respostas por questão e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  00036  (exemplo de nº de inscrição) 

 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser 
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após 
transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao 
fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do 
Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os 
Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 11 de janeiro de 2016, no site 
www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do email 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 12 e 13 de janeiro de 2016. 
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Língua Portuguesa 
 
Poema para as questões 01 a 05: 
 
              HINO À RAZÃO 
      
     Razão, irmã do Amor e da Justiça, 
     Mais uma vez escuta a minha prece, 
     É a voz dum coração que te apetece, 
     Duma alma livre, só a ti submissa. 
      
     Por ti é que a poeira movediça 
     De astros e sóis e mundos permanece; 
     E é por ti que a virtude prevalece, 
     E a flor do heroísmo medra e viça. 
      
     Por ti, na arena trágica, as nações  
     Buscam a liberdade, entre clarões;  
     E os que olham o futuro e cismam, mudos, 
      
     Por ti, podem sofrer e não se abatem,  
     Mãe de filhos robustos, que combatem  
     Tendo o teu nome escrito em seus escudos! 

 
QUENTAL, Antero de. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Agir, 

1972. 

 
01) Use V para verdadeiro e F para falso de acordo com 
as informações do poema lido: 
 
(___) O poeta se dirige à razão, que aparece de forma 
personificada no poema. 
(___) O eu lírico afirma que sua alma se submete 
apenas às emoções vividas.   
(___) A razão é apontada pelo poeta como mãe de 
filhos ingentes. 
(___) A tônica do poema é a subversão do eu lírico à 
razão. 
  
Temos, respectivamente: 
 
a) V - F - V - V 
b) F - V - V - F 
c) V - V - F - F 
d) V - F - V - F 
e) F - F - F - V 
 
02) Assinale a informação incorreta, segundo o poema 
lido: 
 
a) Uma arena trágica é uma arena funesta. 
b) Uma alma livre é também dorida. 
c) Virtude diz respeito à probidade. 
d) Os que olham o futuro ficam preocupados. 
e) A flor do heroísmo é exuberante. 
 
 
 

03) Buscam a liberdade, entre clarões;  Todos os 
vocábulos abaixo quando flexionados em número 
terminarão da mesma forma que a palavra sublinhada, 
exceto: 
 
a) balão e anfitrião 
b) cortesão e grão 
c) espião e limão 
d) casarão e mamão 
e) melão e zangão 
 
04) “HINO À RAZÃO”  Uma das alternativas abaixo 
necessita do acento indicador de crase. Marque-a: 
 
a) Devolveu o pacote a alguém. 
b) Ofereceu o presente a mim. 
c) Referia-se a uma antiga cortesã da cidade. 
d) Depois do jogo, ficou cara a cara com o goleiro rival. 
e) A nossa regra é semelhante a dos professores. 
 
05) “Por ti, podem sofrer e não se abatem,” A 
alternativa que está usando incorretamente o sinal de 
pontuação presente no fragmento anterior é: 
 
a) Pedro sempre se dedicou à família, por isso é amado. 
b) Brad Pitt, que é  um ator renomado, gravou um novo 

filme. 
c) Comunicamos aos pais, a chegada da coordenadora. 
d) No seu último projeto, o arquiteto encontrou um 

problema. 
e) Ele sempre se empenhou no trabalho, nunca foi, 

porém, reconhecido. 
 

Matemática 
 

06) O valor de ��� − ���
�

 é igual a: 

 
a) 16 
b) 5 
c) 36 
d) 40 
e) 9 
 
07) Paulo possui 8 figurinhas, Pedro possui o dobro do 
número de figurinhas de Paulo, mais 7 figurinhas, então 
o número de figurinhas que Pedro possui é de: 
 
a) 25 
b) 32 
c) 23 
d) 31 
e) 19 
 

08) Escrevendo na forma percentual a seguinte razão 
��
��

 

tem-se: 
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a) 30% 
b) 70% 
c) 38% 
d) 55% 
e) 72% 
 

09) O valor da expressão matemática 	
� − ��� é igual 

a: 
 
a) 13 
b) 9 
c) 25 
d) 94 
e) 18 
 
10) Uma certa caixa de água possui um volume de 
0,8m3, qual é esse volume em litros? 
 
a) 80 
b) 160 
c) 2000 
d) 800 
e) 140 
 

Espaço para cálculo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 
 
11) Qual time de futebol se consagrou campeão 
antecipado do Campeonato Brasileiro de Futebol de 
2015 (oficialmente Brasileirão Chevrolet 2015 - Séria 
A)? 
 
a) Corinthians. 
b) Grêmio. 
c) Atlético MG. 
d) São Paulo. 
e) Internacional. 
 
12) Recentemente indígenas realizaram protestos em 
diversas localidades do País. Os protestos foram contra 
a Proposta de Emenda à Constituição que transfere ao 
Congresso a prerrogativa de homologação de terras 
indígenas. Trata-se da: 
 
a) PEC37 
b) PEC155 
c) PEC187 
d) PEC214 
e) PEC215 
 
13) Em 29 de setembro de 2015 o Município de 
Tigrinhos (SC) completou quantos anos desde sua 
fundação? 
 
a) 19 
b) 15 
c) 20 
d) 25 
e) 21 
 
14) Leia o trecho do Hino do Município de Tigrinhos 
(SC) e assinale a alternativa que o completa 
corretamente: 
 

“Quando o sol lança os raios primeiros 
Sobre a tua terra, que é tão generosa, 

Elevamos uma oração comovente 
___________________________” 

 
a) Para sucesso dessa gente esperançosa. 
b) Nesse mundo de gente gloriosa. 
c) Para que seja a jornada ditosa. 
d) Em busca de uma benção gloriosa. 
e) No clarear da manhã majestosa. 
 
15) É um fenômeno causado pelo aquecimento das 
águas do Pacífico além do normal e pela redução 
dos ventos alísios na região equatorial. Sua principal 
característica é a capacidade de afetar o clima a nível 
mundial através da mudança nas correntes 
atmosféricas. De que fenômeno o trecho acima se 
refere? 
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a) Pororoca. 
b) La Niña. 
c) Nuvem lenticular. 
d) Mammatus. 
e) El Niño. 
 

Conteúdos Específicos 
 
16) Analise o texto abaixo, de acordo com a Lei n.º 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que regulamenta o 
Sistema Único de Saúde (SUS): 
 
O Sistema único de Saúde (SUS) é formado pelo 
conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e ____________________, estaduais e 
municipais, da administração direta e indireta e das 
_________________ mantidas pelo Poder Público.  A 
iniciativa privada poderá participar do Sistema Único 
de Saúde (SUS), em caráter ____________, 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto: 
 
a) associações públicas federais; instituições; 

complementar. 
b) instituições públicas federais; fundações, 

complementar. 
c) instituições públicas e privadas federais; 

organizações; integral. 
d) organizações públicas e privadas; fundações, 

complementar. 
e) entidades públicas federais, organizações; 

suplementar. 
 
17) De acordo com a Lei de n.º 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, que regulamenta o Sistema Único 
de Saúde (SUS) o art. 13, apresenta a seguinte 
afirmação: “A articulação das políticas e programas, a 
cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em 
especial, as seguintes atividades:” Assinale abaixo a 
opção que apresenta essas atividades: 
 

I. Alimentação e nutrição. 
II. Saneamento básico e vigilância em saúde. 

III. Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. 
IV. Ciência e tecnologia. 
V. Saúde da família e da comunidade em geral. 

 
a) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas. 
b) Somente as assertivas I, II, III e V estão corretas. 
c) Somente as assertivas I e III estão corretas. 
d) Somente as assertivas II e V estão corretas. 
e) Todas as assertivas estão corretas. 
 
18) Em conformidade com o art. 90 da Lei de n.º 
8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, as 
entidades governamentais e não governamentais 
deverão proceder à inscrição de seus programas, 

especificando os regimes de atendimento, no 
______________________, o qual manterá registro das 
inscrições e de suas alterações. Complete a lacuna, de 
acordo com as alternativas abaixo: 
 
a) Ministério Público  
b) Conselho Tutelar 
c) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 
d) Departamento Municipal de Assistência Social 
e) Poder Judiciário 
 
19) Em conformidade com a Lei de nº 8.069/90 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente, a política de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente é 
composta por linhas de ação e diretrizes. Qual das 
alternativas abaixo apresenta uma dessas linhas de 
ação da política de atendimento: 
 
a) Municipalização do atendimento. 
b) Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional 

dos direitos da criança e do adolescente, órgãos 
deliberativos e controladores das ações em todos os 
níveis, assegurada a participação popular paritária 
por meio de organizações representativas, segundo 
leis federais, estaduais e municipais. 

c) Criação e manutenção de programas específicos, 
observada a descentralização político-administrativa. 

d) Manutenção de fundos nacional, estaduais e 
municipais vinculados aos respectivos conselhos dos 
direitos da criança e do adolescente. 

e) Serviço de identificação e localização de pais, 
responsável, crianças e adolescentes desaparecidos. 

 
20) A presente afirmação “Empenho na eliminação de 
todas as formas de preconceito, incentivando o 
respeito à diversidade, à participação de grupos 
socialmente discriminados e à discussão das 
diferenças;”, configura-se: 
 
a) Um direito do Assistente Social. 
b) Um dever do Assistente Social. 
c) Um princípio fundamental do Código de Ética 

Profissional de 1993. 
d) Uma competência do Assistente Social. 
e) Um requisito universal da profissão. 
 
21) De acordo com a Tipificação dos Serviços 
Socioassistenciais, o Serviço de  Proteção Social Básica, 
tem como objetivo:  
 

I. Fortalecer a função protetiva da família, 
contribuindo na melhoria de sua qualidade de 
vida. 

II. Contribuir para restaurar e preservar a 
integralidade e as condições de autonomia dos 
usuários. 
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III. Contribuir para o fortalecimento da família no 
desempenho de sua função protetiva. 

IV. Prevenir a reincidência de violação de direitos. 
V. Apoiar as famílias que possuem, dentre seus 

membros, indivíduos que necessitam de cuidado, 
por meio de promoção de espaços coletivos de 
escuta e troca de vivências familiares. 

 
 Assinale a alternativa correta: 
 
a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) Somente as assertivas I, III e V estão corretas. 
c) Somente as assertivas I, II, III e V estão corretas. 
d) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
e) Somente as assertivas I e V estão corretas. 
 
22) De acordo com a Tipificação dos Serviços 
Socioassistenciais, sobre Serviços de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade, o Serviço de 
Acolhimento Institucional tem como objetivos gerais: 
 

I. Contribuir para romper com os padrões violadores 
de direitos no interior da família. 

II. Contribuir para a reparação de danos e da 
incidência de violação de direitos. 

III. Acolher e garantir proteção integral. 
IV. Restabelecer vínculos familiares e ou sociais. 
V. Prevenir a reincidência de violação de direitos. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente as assertivas III e IV estão corretas. 
b) Somente as assertivas I, II e V estão corretas. 
c) Somente as assertivas  III, IV e V estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
e) As assertivas I e V estão corretas. 
 
23) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) – Lei n.° 9.394/1996, o dever 
do Estado com educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: 
 

I. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

II. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 
(cinco) anos de idade. 

III. Atendimento educacional especializado gratuito 
aos educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas 
e modalidades, preferencialmente na rede regular 
de ensino. 

IV. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental 
e médio para todos os que não os concluíram na 
idade própria. 

V. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um. 

Assinale a alternativa correta: 
 
a) As assertivas I, II e III estão corretas. 
b) As assertivas I, III e V estão corretas. 
c) As assertivas IV, V estão corretas. 
d) As assertivas I, IV e V estão corretas. 
e) Todas as asseertivas estão corretas. 
 
24) O Serviço Social no curso de sua história no Brasil, 
conta com a formulação de quantos Códigos de Ética: 
 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 
 
25)  Em conformidade com o Estatuto do Idoso, Lei n.º 
10.741 de 2003, é correto afirmar: 
 

I. O Poder Público criará oportunidades de acesso do 
idoso à educação, adequando currículos, 
metodologias e material didático aos programas 
educacionais a ele destinado. 

II. A participação dos idosos em atividades culturais e 
de lazer será proporcionada mediante descontos 
de pelo menos 30% (trinta por cento) nos ingressos 
para eventos artísticos, culturais, esportivos e de 
lazer, bem como o acesso preferencial aos 
respectivos locais. 

III. Os idosos participarão das comemorações de 
caráter cívico ou cultural, para transmissão de 
conhecimentos e vivências às demais gerações, no 
sentido da preservação da memória e da 
identidade cultural. 

IV. Os meios de comunicação manterão espaços ou 
horários especiais voltados aos idosos, com 
finalidade informativa, educativa, artística e 
cultural, e ao público sobre o processo de 
envelhecimento. 

V. O Poder Público apoiará a criação de universidade 
aberta para as pessoas idosas e incentivará a 
publicação de livros e periódicos, de conteúdo e 
padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem 
a leitura, considerada a natural redução da 
capacidade visual. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
b) Somente as assertivas I, IV, V estão corretas. 
c) Somente as assertivas I, III, IV e V estão corretas. 
d) Somente as assertivas III, IV e V estão corretas. 
e) Todas as assertivas estão corretas. 


