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Texto base para responder às questões 01 à 05.
MUNDIAL: DOMINGO CONFUSO NO APITO
A Fifa informou que se manterá neutra sobre as
questões envolvendo erros clamorosos da arbitragem
ocorridos neste domingo. Dois lances chamaram a
atenção: o gol que não valeu de Lampard no duelo
entre Inglaterra x Alemanha, além do gol irregular da
Argentina frente ao México, mas validado pela
arbitragem.
Essas falhas de arbitragem trouxeram à tona a
discussão sobre a possibilidade de utilização de
mecanismos eletrônicos para facilitar o comando de
jogo. Porém, não há qualquer perspectiva de mudanças
para a melhoria do sistema de comando dos jogos.
“A Fifa não fará comentários sobre decisões da
arbitragem dentro de campo”, resumiu a entidade.
A inclusão de tecnologias no futebol parece ser algo
ainda distante. A International Board, órgão que
regulamenta as regras do futebol, cessou no começo do
ano experimentos eletrônicos voltados ao auxílio de
árbitros. Estão arquivados projetos de chips na bola,
que acionariam assim que passasse a linha do gol.
A Inglaterra lamenta o gol de Lampard que o juiz
uruguaio Jorge Larrionda não viu. A bola bateu no
travessão e superou a linha do gol, mas a arbitragem
não deu gol.
A partida contra a Alemanha ficaria empatada por 2 a 2
aos 38 min do primeiro tempo. O jogo terminou com
vitória alemã por 4 a 1.
Já os mexicanos se revoltaram com a arbitragem, que
não percebeu que a jogada do gol de Tevez estava
irregular. A partida estava empatada por 0 a 0. Tevez
cabeceou em impedimento, abrindo o marcador. Ao
término dos 90 min, o placar apontou vitória da
Argentina por 3 a 1.
No caso do gol de Tevez, uma cena curiosa. O auxiliar
Stefano Ayroldi acionou o árbitro Roberto Rossetti após
o gol de Tevez para discutir a jogada. O telão no
estádio exibiu o replay. Os jogadores mexicanos
pressionaram o auxiliar pedindo para que a arbitragem
recorresse à ajuda externa para comprovar a
ilegitimidade do gol. Mas sem sucesso.

UOL – Das agências internacionais – Em Johanesburgo
(África do Sul) – 27/06/2010
QUESTÃO 01
As expressões sublinhadas são complementos verbais,
exceto:
a) “resumiu a entidade”
b) “o placar apontou vitória da Argentina por 3 a 1”
c) “O telão no estádio exibiu o replay”
d) “não há qualquer perspectiva de mudanças”
QUESTÃO 02
Observe o emprego do “que” nas frases abaixo.
I – “que se manterá neutra”
II – “que regulamenta as regras do futebol”
III – “que acionariam assim que passasse a linha do
gol”
IV – “que o juiz uruguaio Jorge Larrionda não viu”
V – “que a jogada do gol de Tevez estava irregular”

O “que” possui a mesma função apenas em:
a) I, III e IV.
b) II, III e IV.
c) I, III e V.
d) II, IV e V.
QUESTÃO 03
Observe as frases.
I – “para facilitar o comando de jogo”
II – “para que a arbitragem recorresse”
III – “para discutir a jogada”
IV – “para comprovar a ilegitimidade do gol”
A preposição sublinhada expressa relação de:
a) consequência.
b) lugar.
c) fim.
d) proporção.
QUESTÃO 04
Nas frases:
I – “mas validado pela arbitragem”
II – “mas a arbitragem não deu gol”
III – “Mas sem sucesso”
A conjunção sublinhada expressa noção de:
a) comparação.
b) adversidade.
c) adição.
d) consequência.
QUESTÃO 05
Observe os verbos sublinhados nas frases abaixo.
I – “Essas falhas de arbitragem trouxeram à tona a
discussão”
II – “O auxiliar Stefano Ayroldi acionou o árbitro”
III – “A bola bateu no travessão”
IV – “A partida contra a Alemanha ficaria empatada por 2
a 2”
V – “A partida estava empatada por 0 a 0”
Os verbos que se encontram no mesmo modo e tempo
verbal são:
a) I, II e III apenas.
b) III, IV e V apenas.
c) I, III e V apenas.
d) II e IV apenas.
QUESTÃO 06
Qual o valor de x que satisfaz a equação 3x + 4(1+x)+2=
5x-x-6?
a) -4
b) 4
c) 3
d) 8
QUESTÃO 07
O sistema de equações
a)
b)
c)
d)

x=2
x=3
x=4
x=3

5x 2 y 4
tem como solução:
6 x 3 y 21

; y=3
; y=2
; y=3
; y= 4
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QUESTÃO 08
A média aritmética do conjunto numérico {2, 3,4} é :
a) 3,5
b) 3
c) 4
d) 5
QUESTÃO 09
Uma máquina, trabalhando 30 minutos, produz 200
peças. Quantas peças iguais produzirá em 3 horas e 30
minutos?
a) 1.400 peças.
b) 1.500 peças.
c) 1.600 peças.
d) 1.650 peças.
QUESTÃO 10
Um professor escreveu a seguinte frase durante uma
aula de matemática:

“Se 2 está para 4, então 3 está para x”

O número x que completa a frase é:
a) 5
b) 6
c) 7
d) 9

QUESTÃO 11
A Política Pública de Assistência Social do Estado de São
Paulo contempla com transferência de renda por meio
de quais programas e projetos, de acordo com as ações
de Proteção Social Básica?
a) Programa Renda Cidadã.
b) Projeto Ação Jovem.
c) Programa Renda Cidadã e o Projeto Ação Jovem.
d) Programa Saúde do Menor em situação vulnerável.
QUESTÃO 12
Quais são as ações compreendidas pela Política Pública
de Assistência Social, na Proteção Social Básica?
I – Projetos de enfrentamento à pobreza.
II – Geração de trabalho e renda e inserção produtiva.
III – Transferência de renda.
Pode-se afirmar que:
a) apenas I está correta.
b) apenas I e II estão corretas.
c) apenas III está correta.
d) I, II e III estão corretas.
QUESTÃO 13
A Proteção Social Especial caracteriza-se por níveis de
complexidade; identifique a opção que seja considerada
de Média Complexidade
a) Casa Lar
b) Serviço de orientação e apoio sociofamiliar
c) Família Acolhedora
d) Atendimento integral institucional
QUESTÃO 14
Pacto pela Saúde de 2006 significa ação prioritária no
campo da saúde, a serem executadas com foco em
resultados. Quais são as prioridades do Pacto Pela Vida
e seus objetivos?

I – Saúde do Idoso
II – Mortalidade Infantil e Materna
III – Câncer de Colo de Útero e de Mama
Pode-se afirmar que:
a) I, II e III estão corretos.
b) apenas I e II estão corretos.
c) apenas I está correto.
d) apenas III está correto.
QUESTÃO 15
Para Marx, o trabalho é o fundamento ontológico-social do
ser social, é ele que permite a diferencialidade do ser
social em face de outros seres da natureza. Quais as
condições que dão a esse “ser” um caráter universal, o
processo histórico para autoconstrução pelo trabalho?
I – A sociabilidade
II – A consciência e a liberdade
III – A universalidade
Pode-se afirmar que:
a) apenas I e III estão corretas.
b) apenas II está correta.
c) apenas III está correta.
d) I, II e III estão corretas.
QUESTÃO 16
No livro Ética e Serviço Social Fundamentos Ontológicos, a
autora evidencia que Azzi aponta a forma de pensar no
início do século XX no Brasil, orienta a reprodução da
família nos moldes conservadores, nega a participação da
mulher na vida pública, seja no trabalho e na política,
defende a preservação da família tradicional. Quais seriam
esses moldes?
I – O positivismo
II – O pensamento católico
III – Pensamentos liberais e socialistas
Pode-se afirmar que:
a) apenas II e III estão corretos.
b) apenas I e II estão corretos.
c) apenas III está correto.
d) apenas II está correto.
QUESTÃO 17
O Planejamento, como um processo técnico-político, é uma
decisão que pressupõe alocação de recursos para sua
realização, assumida a decisão de planejar, o movimento
reflexão-decisão-ação-reflexão, segue em concomitância
com as seguintes aproximações:
I – Construção/reconstrução do objeto e estudo da
situação.
II – Implementação, implantação, e controle da execução.
III – Definição de objetivos para a ação.
IV – Montagem de planos, programas e/ ou projetos.
Pode-se afirmar que:
a) apenas a I está correta.
b) apenas a II e IV estão corretas.
c) apenas as I, III e IV estão corretas.
d) I, II, III e IV estão corretas.
QUESTÃO 18
No Estudo de Situação, o planejador tem oportunidade de
confrontar, com os diferentes dados da realidade que
compõem os novos patamares de apreensão, suas ideias,
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seus valores e os conhecimentos que vai adquirindo.
Assumindo, consequentemente, em cada momento do
processo, novas posições em relação ao seu objeto.
Quais as aproximações que se tem por base esse
estudo de situação?
I – Levantamento de hipóteses preliminares e coletas
de dados.
II – Identificação de prioridades de intervenção.
III
–
Organização
e
análise:
descrição/interpretação/compreensão/explicação
dos
dados obtidos.
Pode-se afirmar que:
a) I, II e III estão corretos.
b) apenas I e II estão corretos.
c) apenas II e III estão corretos.
d) apenas III está correto.
QUESTÃO 19
Assinale o princípio da Lei Federal 8.842/94.
a) A família, a sociedade e o estado têm o dever de
assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania,
garantindo
sua
participação
na
comunidade,
defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida.
b) Priorização do atendimento ao idoso através de suas
próprias famílias, em detrimento do atendimento asilar,
à exceção dos idosos que não possuam condições que
garantam sua própria sobrevivência.
c) Descentralização político-administrativa.
d) Apoio a estudos e pesquisas sobre as questões
relativas ao envelhecimento.
QUESTÃO 20
Na Lei 8.842/94, são competências dos órgãos e
entidades públicos na área da saúde:
a) desenvolver programas educativos, especialmente
nos meios de comunicação, a fim de informar a
população sobre o processo de envelhecimento.
b) incluir a gerontologia e a Geriatria como disciplinas
curriculares nos cursos superiores.
c) incluir a Geriatria como especialidade clínica, para
efeito de concursos públicos federais, estaduais, do
Distrito Federal e municipais.
d) priorizar o atendimento ao idoso nos benefícios
previdenciários.
QUESTÃO 21
Na Lei 8080/90, Sistema Único de Saúde, quais são as
ações incluídas no campo de atuação?
I – A vigilância nutricional e orientação alimentar.
II – O incremento, em sua área de atuação, do
desenvolvimento cientifico e tecnológico.
III – O controle e a fiscalização de serviços, produtos e
substâncias de interesse para a saúde.
Pode-se afirmar que:
a) I, II e III estão corretos.
b) apenas I e III estão corretos.
c) apenas I está correto.
d) apenas II está correto.
QUESTÃO 22
No livro Família, Redes, Laços e Políticas Públicas,
quem enfatiza as relações de gênero, em que imprime

um perfil nessa relação na condição da solidariedade
familiar intergeracional, com grande representatividade
nas famílias brasileiras hoje?
a) Os Tios.
b) Os avós.
c) A mãe social.
d) Família substituta.
QUESTÃO 23
Os homens nunca foram tão responsáveis por sua
reprodução biológica como no momento atual de nossa
história. Mudanças significativas ocorreram dentro desse
novo contexto familiar, fazendo com que as leis sejam
adequadas e alteradas para que seja atendido esse novo
modelo de família. São elas:
I – a quebra da chefia conjugal masculina, tornando a
sociedade conjugal compartilhada em direitos e deveres
pelo homem e pela mulher.
II – o fim da diferenciação entre filhos legítimos e
ilegítimos, reiterada pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), promulgado em 1990, que os define
como “sujeitos de direitos”.
III – com o exame do DNA, que comprova a paternidade,
qualquer criança nascida de uniões consensuais ou de
casamentos legais pode ter garantidos seus direitos de
filiação, por parte do pai e da mãe.
Pode-se afirmar que:
a) apenas I e II estão corretos.
b) apenas II e III estão corretos.
c) apenas I e III estão corretos.
d) I, II e III estão corretos.
QUESTÃO 24
Há ainda que se refletir que, no cotidiano das famílias de
baixa renda/pobres, instala-se outro círculo vicioso difícil
de ser rompido: a falta de políticas empurra os jovens
pobres para comportamentos socialmente excludentes,
cabe-nos diferenciar políticas sociais de políticas públicas,
identifique qual o significado de política social.
a) Política Social é aquela voltada para um segmento
populacional específico.
b) Política Social é aquela voltada para toda a população,
independentemente da classe social.
c) Política Social é aquela voltada para uma busca efetiva e
plena do envolvimento social.
d) Política Social é aquela voltada para reformas de caráter
nacional, de longo alcance, homogêneas, coesas,
ambiciosas em alicerçar projetos para uma “nação forte”.
QUESTÃO 25
Aos jovens de classes menos favorecidas e dos segmentos
mais pobres da sociedade, exige-se a entrada precoce no
mundo do trabalho, sem a possibilidade da preparação
necessária para o desempenho de um papel profissional
especializado, diferente dos jovens das classes mais
favorecidas. Identifique os fatores determinantes do
processo de exclusão dessa classe desfavorecida:
I – Crescimento significativo da população juvenil
brasileira.
II – Permanência quase para todo o sempre (ad eternum)
nos bancos escolares.
III – Difícil acesso a educação, a cultura e ao lazer.
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IV – Difícil acesso ao sistema de saúde, baixos valores
de rendimento familiar.
V – Evasão escolar
Pode-se afirmar que apenas:
a) I, III , IV e V estão corretas.
b) II e V estão corretas.
c) III e IV estão corretas.
d) II está correta.
QUESTÃO 26
Nas prioridades do Pacto em Defesa do SUS, envolvemse ações concretas e articuladas pelas três instâncias
federativas. Nesse contexto, existe a finalidade da
implementação de um projeto permanente de
mobilização social, que consiste em:
I – mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS
como sistema público universal garantidor desses
direitos.
II – aprovar o orçamento do SUS, composto pelos
orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o
compromisso de cada uma delas.
III – garantir, a longo prazo, o incremento dos recursos
orçamentários e financeiros para a saúde.
Pode-se afirmar que fazem parte deste projeto:
a) I, II e III.
b) apenas II e III.
c) apenas I e III.
d) apenas II.
QUESTÃO 27
São prioridades do Pacto de Gestão do SUS:
I – Definir de forma inequívoca a responsabilidade
sanitária de cada instância Gestora do SUS: federal,
estadual e municipal, superando o atual processo de
habilitação
II – Estabelecer as diretrizes para a Gestão do SUS,
com ênfase na descentralização, regionalização,
financiamento, programação pactuada e integrada,
regulação, participação e controle social, planejamento,
gestão do trabalho e educação na saúde.
III – Estabelecer um conjunto de compromissos
prioritários, com metas pactuadas para a redução da
mortalidade infantil e materna, o controle das doenças
emergentes ou endemias, como a dengue e a
hanseníase, e a redução das vítimas por câncer de colo
de útero e da mama.
Pode-se afirmar que estão corretos:
a) I apenas.
b) III apenas.
c) I e II apenas.
d) II e III apenas.
QUESTÃO 28
O Pacto pela Saúde tem o objetivo de promover
inovações nos processos e instrumentos de gestão.
Qual a forma de implementação e qual o tempo para
sua renovação?
a) União e Estados e são renovados a cada 3 anos.
b) Apenas Estados e Municípios e são renovados a cada
2 ano.
c) União, Estados e Município e são renovados a cada 1
anos.

d) União e Municípios e são renovados a cada 4 anos.
QUESTÃO 29
O financiamento para a Gestão do SUS destina-se ao
custeio de ações específicas relacionadas com a
organização dos serviços de saúde, acesso da população e
aplicação dos recursos financeiros do SUS, que deverá
apoiar as iniciativas de fortalecimento da gestão, que se
compõe pelos seguintes componentes, sendo esses
recursos transferidos fundo a fundo e regulamentados por
portaria específica:
I – regulação, controle, avaliação e auditoria.
II – planejamento e orçamento, programação,
regionalização.
III – incentivo à implementação de políticas específicas.
Pode-se afirmar que são, entre outros, os componentes da
Gestão:
a) I, II e III.
b) I e II apenas.
c) II e III apenas.
d) III apenas.
QUESTÃO 30
O Pacto pela Vida, conforme portaria 399/SUS de
22/02/2006, está constituído de compromissos sanitários,
expressos em objetivos de processos e resultados,
identifique a alternativa que não pertence a esse Pacto:
a) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal,
infantil por doença diarreica e por pneumonias.
b) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de
saúde as doenças emergentes e endemias.
c) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa idosa,
buscando a atenção integral.
d) Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do
SUS.
QUESTÃO 31
Assinale a opção correta. A República Federativa do Brasil,
é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
V - o pluralismo político
a) I , II e III estão corretas.
b) I e IV estão corretas.
c) II , III e V estão corretas.
d) I, II, III, IV e V estão corretas.
QUESTÃO 32
Quais são os objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil?
a) Construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir
o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.
b) Construir uma sociedade livre, justa e solidária e
garantir o desenvolvimento nacional e promover o bem
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de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.
c) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais; e promover o bem
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.
d) Promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação; e construir uma sociedade
livre, justa e solidária.
QUESTÃO 33
Segundo a Constituição Federal Brasileira, a soberania
popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos
termos da lei, mediante:
a) plebiscito.
b) referendo.
c) iniciativa popular.
d) plebiscito, referendo e iniciativa popular.
QUESTÃO 34
Segundo dispõe na Constituição Federal do Brasil, a
ordem social tem como base o primado do trabalho, e
como objetivo:
a) a cidadania e a participação popular.
b) o bem-estar e a justiça social.
c) a universalização dos direitos social.
d) a cidadania e a justiça sociais.
QUESTÃO 35
A Constituição Federal do Brasil esclarece que a
seguridade social compreende um conjunto integrado
de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos:
a) à cidadania e a participação popular.
b) à assistência social
c) à saúde, à previdência e à assistência social.
d) à cidadania, à previdência e a assistência social.
QUESTÃO 36
As ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único. Quais são as diretrizes que organizam
esse sistema?
I - descentralização, com direção única em cada esfera
de governo.
II - atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais.
III - participação da comunidade.
Pode-se afirmar que:
a) apenas I e II estão corretas.
b) I, II e III estão corretas.
c) apenas II e III estão corretas.
d) apenas I e III estão corretas.
QUESTÃO 37
No Brasil, como se denomina o conjunto de ações e
serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições
públicas federais, estaduais e municipais, da

Administração direta e indireta e das fundações mantidas
pelo Poder Público?
a) SUDS – Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde.
b) SUS – Sistema Único de Saúde.
c) SUS – Sistema Unificado de Saúde.
d) SUS – Sistema Unido de Saúde.
QUESTÃO 38
Conforme consta na Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de
1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS)
serão reservados para:
I - despesas de custeio e de capital do Ministério da
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e
indireta.
II - investimentos previstos em lei orçamentária, de
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso
Nacional.
III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do
Ministério da Saúde.
IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito
Federal.
Pode-se afirmar que:
a) I, II e V estão corretas.
b) I e III estão corretas.
c) II, III e IV estão corretas.
d) I, II, III e IV estão corretas.
QUESTÃO 39
A Lei Federal 10741/03 dispõe sobre o Estatuto do Idoso
e dá outras providências. Esse Estatuto é destinado a
regular os direitos assegurados às pessoas com qual
idade?
a) superior a 60 (sessenta) anos.
b) igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
c) superior a 65 (sessenta e cinco) anos.
d) igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.
QUESTÃO 40
Conforme o Estatuto do Idoso, a quem cabe o dever de
prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso?
a) Ao Poder Público.
b) A todos.
c) À família.
d) À comunidade.
QUESTÃO 41
Segundo o Estatuto do Idoso, a prevenção e a
manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio
de:
I – cadastramento da população idosa em base territorial.
II – atendimento geriátrico e gerontológico em
ambulatórios.
III – unidades geriátricas de referência, com pessoal
especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social.
IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a
população que dele necessitar e esteja impossibilitada de
se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos
por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins
lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder
Público, nos meios urbano e rural.
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V – reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia,
para redução das sequelas decorrentes do agravo da
saúde.
Pode-se afirmar que:
a) apenas I, III e V estão corretos.
b) II e IV estão incorretas.
c) I, II, III, IV e V estão corretos.
d) II, III e V estão corretos.
QUESTÃO 42
Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos
públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços
seletivos e especiais, quando prestados paralelamente
aos serviços regulares. Para ter acesso à gratuidade,
basta que o idoso apresente qualquer documento
pessoal que faça prova de sua idade. Nos veículos de
transporte coletivo de que trata este artigo do Estatuto
de Idoso, será reservada uma cota de assentos para os
idosos, devidamente identificados com a placa de
reservado preferencialmente para idosos. Qual a
percentagem de assentos desta cota?
a) 3%
b) 5%
c) 10%
d) 15%
QUESTÃO 43
O Código de Ética Profissional do Assistente Social
possui princípios fundamentais e dentre eles prevê o
reconhecimento da ______________________ como
valor ético central e das demandas políticas a ela
inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão
dos indivíduos sociais. Assinale a opção que completa
corretamente a frase acima.
a) Liberdade.
b) Igualdade.
c) Individualidade.
d) Solidariedade.
QUESTÃO 44
Segundo o Código de Ética Profissional do Assistente
Social, que dispõe sobre as Relações com os Usuários,
é vedado ao assistente social:
I - exercer sua autoridade de maneira a limitar ou
cercear o direito do usuário de participar e decidir
livremente sobre seus interesses;
II - aproveitar-se de situações decorrentes da relação
assistente social - usuário, para obter vantagens
pessoais ou para terceiros;
III - bloquear o acesso dos usuários aos serviços
oferecidos pelas instituições, através de atitudes que
venham coagir e/ou desrespeitar aqueles que buscam o
atendimento de seus direitos.
IV - contribuir para a viabilização da participação
efetiva
da
população
usuária
nas
decisões
institucionais.
V - esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, sobre
os objetivos e a amplitude de sua atuação profissional.
Pode-se afirmar que apenas:
a) I e IV estão corretas.
b) II e V estão corretas.

c) II, III e IV estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
QUESTÃO 45
A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado,
é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê
os mínimos sociais, realizada através de um conjunto
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade,
para garantir o atendimento às necessidades básicas.
Quais são os objetivos da assistência social?
I - Proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice;
II - Amparo às crianças e aos adolescentes carentes;
III - Promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de
deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária;
V - Garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal
à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família.
Pode-se afirmar que:
a) apenas I, II e III estão corretas.
b) apenas II e V estão corretas.
c) apenas II, III, IV e V estão corretas.
d) I, II, III, IV e V estão corretas.
QUESTÃO 46
A Assistência Social conforme a LOAS, está regida e
organizada por princípios e diretrizes. Observe as
sentenças abaixo.
I- Descentralização político-administrativa para os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das
ações em cada esfera de governo.
II- Supremacia do atendimento às necessidades sociais
sobre as exigências de rentabilidade econômica.
III- 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.
IV - Primazia da responsabilidade do Estado na condução
da política de assistência social em cada esfera de
governo.
Pode-se afirmar que:
a) I e III são princípios e II e IV são diretrizes.
b) I e IV são princípios e II e III são diretrizes.
c) II e III são princípios e I e IV são diretrizes.
d) I e II são princípios e III e IV são diretrizes.
QUESTÃO 47
Conforme disposto na LOAS, quais as instâncias
deliberativas do sistema descentralizado e participativo de
assistência social, de caráter permanente e composição
paritária entre governo e sociedade civil?
I - Conselho Nacional de Assistência Social.
II - Conselhos Estaduais de Assistência Social.
III - Conselho de Assistência Social do Distrito Federal.
IV - Conselhos Municipais de Assistência Social.
V – Fundos Municipais de Assistência Social.
Pode-se afirmar que apenas:
a) V está incorreta.
b) I e V estão incorretas.
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c) II e III estão incorretas.
d) III e IV estão incorretas.
QUESTÃO 48
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a
unidade pública estatal responsável pela oferta de
serviços continuados de proteção social básica de
assistência social às famílias, grupos e indivíduos em
situação de vulnerabilidade social. Quais são os serviços
que podem ser realizados nos CRAS ou que estão
referenciados no território de abrangência?
I – Socioeducativo geracionais, intergeracionais e com
famílias;
II – Sociocomunitário;
III – Reabilitação na Comunidade
Pode-se afirmar que:
a) apenas I,
b) apenas II.
c) apenas III.
d) I, II e III.
QUESTÃO 49
Quais são os benefícios que podem ser realizados nos
CRAS ou que estão referenciados no território de
abrangência?
a) Transferência de Renda (Bolsa Família e outros);
Benefícios de Prestação Continuada; Benefícios
Eventuais – assistência em espécie ou material e
outros.
b)Transferência de Renda (Bolsa Família e outros) e
Benefícios de Prestação Continuada apenas.
c) Apenas Benefícios Eventuais – assistência em
espécie ou material e outros.
d) Transferência de Renda (Bolsa Família e outros) e
Benefícios Eventuais – assistência em espécie ou
material apenas.
QUESTÃO 50
Em complemento às questões 48 e 49, quais os
Programas e Projetos que podem ser realizados nos
CRAS ou que estão referenciados no território de
abrangência?
I - Capacitação e promoção da inserção produtiva;
Promoção da inclusão produtiva para beneficiários do
Programa Bolsa Família - PBF e Benefício de Prestação
Continuada.
II - Projetos e Programas de Enfrentamento à Pobreza.
III - Projetos e Programas de Enfrentamento à Fome.
IV - Grupos de Produção e Economia Solidária.
V - Geração de Trabalho e Renda; e Outros.
Pode-se afirmar que:
a) apenas I e II estão corretos.
b) I, II, III, IV e V estão corretos.
c) apenas II e III estão corretos.
d) apenas II, IV e V estão corretos.
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