
Assistente Social Assistência Humanitária

Escola de Administração Fazendária

Instruções

Boa prova!

Cargo: Campo de atuação:

1.  Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

2. O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS 
não poderá ser substituído, portanto não o rasure nem o amasse.

3. Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra cursiva,  
para posterior exame grafológico:

   “A natureza pode suprir todas as necessidades do homem, menos a sua ganância.”
4.  DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.

5.  Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.

6. No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 
Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfi ca transparente (tinta azul ou preta), toda a área 
correspondente à  opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas.

7.  Será anulada a  questão cuja  resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais 
de uma opção. Evite deixar questão sem resposta.

8.  Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confi ra este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma 
reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.

9.  Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,  
tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

10.  Por motivo de segurança, somente durante os 30 (trinta) minutos que antecederem o término da 
prova, poderão ser copiados, em papel próprio fornecido pela ESAF, os seus assinalamentos feitos no 
CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 9.7 do edital regulador do concurso.

11.  A saída da sala só poderá ocorrer  depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova. A não observância 
dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso. 

12.  Ao sair da sala, entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS,        
ao Fiscal de Sala. 

Nome: N. de Inscrição:

Ministério da Integração Nacional
Secretaria Nacional de Defesa Civil

Missão: Desenvolver pessoas para o aperfeiçoamento da gestão
das  fi nanças públicas e a promoção da cidadania.

Prova 2Prova 2
Conhecimentos Específi cos

Concurso Público: MI-CENAD - 2012
(Edital ESAF n. 53, de 30/11/2011)

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a reprodução total ou parcial desta prova, por qualquer meio ou 
processo. A violação de direitos autorais é punível como crime, com pena de prisão e multa (art. 184 e parágrafos do 
Código Penal), conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº 9.610, de 
19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

1 - A respeito da transferência e fi scalização de recursos 
transferidos da União aos órgãos e entidades dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios para a execução de ações 
de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de 
serviços essenciais e reconstrução, escolha a opção 
correta à luz da Lei n. 12.340/2010. 

a) O Ministério do Meio Ambiente defi nirá o montante de 
recursos a ser transferido.

b) Os recursos serão transferidos mediante depósito em 
instituição fi nanceira privada conveniada.

c) Os entes benefi ciários manterão, pelo prazo de 3 (três) 
anos, contados da data de aprovação da prestação de 
contas, os documentos a ela referentes. 

d) Os entes benefi ciários das transferências deverão 
apresentar ao Ministério da Integração Nacional 
apenas a prestação de contas da execução de ações 
de reconstrução.

e) Verifi cada a aplicação de recursos em desacordo com 
o disposto nesta Lei, o saque dos valores da conta es-
pecífi ca e a realização de novas transferências ao ente 
benefi ciário serão suspensos.

2 - A respeito do Fundo Especial para Calamidades Públicas 
– FUNCAP, assinale a opção correta.

a) O FUNCAP terá como fi nalidade custear ações de 
reconstrução em áreas atingidas por desastres nos 
entes federados que tiverem a situação de emergência 
ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo 
Poder Executivo Municipal.

b) A integralização de cotas por parte dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios será voluntária e somente 
poderá ser realizada em moeda corrente.

c) Na integralização das cotas, para cada parte 
integralizada pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, a União integralizará 1 (uma) parte. 

d) O maior contribuinte do FUNCAP é o Estado-membro.
e) O Conselho Diretor do FUNCAP é constituído por 

representantes da sociedade civil.

3 - Segundo a Lei n. 12.340/2010, assinale a opção que se 
vincula ao conceito legal de defesa civil como o “conjunto 
de ações”: 

I. preventivas destinadas a evitar desastres;
II. de socorro destinadas a evitar desastres;
III. assistenciais destinadas a evitar desastres;
IV. recuperativas destinadas a manter os impactos dos 

desastres.
a) Todas estão corretas.
b) Somente IV está incorreta.
c) I e IV estão incorretas.
d) I e III estão corretas.
e) III e IV estão incorretas.

4 - Assinale a opção correta entre as assertivas a seguir 
relacionadas ao funcionamento do Sistema Nacional de 
Defesa Civil - SINDEC, segundo a Lei n. 12.340/2010.

a) Os órgãos e entidades da administração pública 
indireta da União e a administração pública direta dos 
Estados e as entidades da sociedade civil municipais 
e distritais responsáveis pelas ações de defesa civil 
comporão o SINDEC. 

b) Os Municípios deverão encaminhar o termo de adesão 
ao SINDEC à Secretaria Nacional de Defesa Civil do 
Ministério da Integração Nacional, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias da data de assinatura do mesmo.

c) A Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério 
da Integração Nacional será o órgão coordenador do 
SINDEC, fi cando responsável por sua articulação, 
coordenação e supervisão técnica.

d) O Poder Executivo federal apoiará, integral e 
exclusivamente, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios em situação de emergência ou estado de 
calamidade pública.

e) Os Estados-membros instituirão cadastro nacional de 
municípios com áreas propícias à ocorrência de escor-
regamentos de grande impacto ou processos geológi-
cos correlatos.

5 - De acordo com o Decreto n. 7.257/2010, considera-se 
elemento das ações de reconstrução: 

a) Ações de caráter provisório destinadas a restabelecer 
o cenário.

b) Ações destinadas a reduzir a ocorrência de desastres.
c) Ações destinadas a reduzir a intensidade de desastres.
d) Ações destinadas a recuperação de unidades 

habitacionais.
e) Ações destinadas ao monitoramento de riscos.

6 - A  respeito  do  Cartão  de  Pagamento  de  Defesa  Civil - 
CPDC, assinale  a  opção correta de acordo com o Decreto 
n. 7.505/2011 e o Decreto n. 7.257/2010. 

a) A autoridade responsável pela administração dos 
recursos com o uso do CPDC  assinará Termo de 
Responsabilidade de Administrador de Recursos 
Federais de Defesa Civil. 

b) O representante legal da Organização não 
Governamental (ONG) será a autoridade responsável 
pela administração dos recursos com o uso do CPDC.

c) O uso do CPDC dispensará o órgão ou entidade do 
Estado, Distrito Federal ou Município benefi ciário da 
apresentação ao Ministério da Integração Nacional da 
prestação de contas.

d) É permitida a utilização do CPDC no exterior.
e) Secretários estaduais não podem ser responsáveis 

pela administração dos recursos com o uso do CPDC.
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7 - Com relação à Política Nacional de Defesa Civil e os 
aspectos jurídicos das atividades de defesa civil, indique 
qual direito formalmente reconhecido pela Constituição 
Federal de 1988 vincula-se diretamente à fi nalidade da 
defesa civil: 

a) Direito dos animais não sofrerem crueldade.
b) Direito à seguridade social.
c) Direito à saúde.
d) Direito à vida.
e) Direito ao trabalho.

8 - Assinale a opção correta em relação à estrutura do 
SINDEC. 

a) Órgão Superior: Secretaria Nacional de Defesa Civil.
b) Órgão Regional: Associações de Classe.
c) Órgão de Apoio: Associações de Voluntários.
d) Órgão Municipal: Entidades Privadas.
e) Órgão Setorial: Conselho Nacional de Defesa Civil.

9 - Com relação a aspectos jurídicos de defesa civil, indique 
qual espécie tributária permite, mediante lei complementar, 
atender a despesas extraordinárias decorrentes de 
calamidade pública. 

a) Imposto.
b) Taxa.
c) Empréstimo Compulsório.
d) Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.
e) Contribuição Social.

10- Com relação às DIRETRIZES e METAS da Política 
Nacional de Defesa Civil, assinale a opção que contém 
uma DIRETRIZ e uma META das ATIVIDADES DE 
DEFESA CIVIL, nessa ordem. 

a) Atribuir a um único sistema a responsabilidade  pelo 
planejamento; apoiar Estados na implementação de 
Planos Diretores.

b) Priorizar a prevenção de acidentes; implementar 
interação Governo e Comunidade.

c) Promover a ordenação do espaço urbano; implementar 
programas de mudança cultural.

d) Implementar o funcionamento das Coordenadorias 
Municipais de Defesa Civil; buscar novas fontes de 
recurso para o SINDEC.

e) Estimular estudos e pesquisas sobre desastres; 
implementar Centros Universitários de Estudos e 
Pesquisas sobre Desastres.

ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA

11- Sobre a história do Serviço Social no Brasil, assinale a 
opção incorreta.

a) O Serviço Social surge como profi ssão atrelada à dou-
trina social da Igreja Católica e à ideologia dominante. 

b) O Estado adotou estratégias institucionais e ideológicas 
visando disciplinar os trabalhadores, e o Serviço Social 
e o Assistente Social constituíram agentes importantes 
desse  processo. 

c) As instituições de assistência social foram criadas 
durante o período da ditadura do Estado novo 
(1937/1945).

d) A Legião Brasileira de Assistência (LBA) foi criada em 
1942, com o objetivo específi co de atuar junto aos 
moradores das favelas. 

e) A Constituição Federal de 1988 reconhece a Assistência 
Social como  Política de Seguridade Social. 

12- O processo de trabalho compreende elementos técnicos, 
teóricos e políticos, que se constituem em  instrumentos 
de trabalho  do  Assistente Social, e que possibilitam a 
orientação de sua  ação profi ssional, isto é, de seu  próprio 
trabalho, que tem como objeto a questão social e que 
resulta  em um produto.  Sobre o trabalho do Assistente 
Social, julgue os itens abaixo, assinalando o correto.

a) O Projeto Ético-Político do Assistente Social concentra-
se em suas  convicções político- partidárias, as que 
direcionam  sua atuação profi ssional.  

b) Os instrumentais do Serviço Social, isto é, os meios 
necessários para a atuação profi ssional, permitem que 
os Assistentes Sociais passem da intencionalidade 
para a efetivação das ações profi ssionais. 

c) O trabalho do Assistente Social e as atividades e 
práticas voluntárias, assistemáticas caritativas   e/ou 
fi lantrópicas têm semelhanças profundas. 

d) O Serviço Social visa controlar e adaptar os indivíduos 
pela via de penalidades e formas de sociabilidade que 
atendam às exigências do padrão de acumulação 
capitalista. 

e) Os problemas sociais  ou patologias  presentes na 
sociedade capitalista constituem o objeto de trabalho 
do Assistente Social, e o produto de seu trabalho é a 
harmonia entre o homem e a sociedade. 

13- A respeito  do Benefício de Prestação Continuada (BPC), 
à luz da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), julgue 
os itens abaixo e assinale a opção correta.   

a) A idade mínima para as pessoas idosas terem direito 
ao BPC é de 60 anos. 

b) A concessão do BPC fi cará sujeita a exame médico 
pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia 
médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

c) O direito ao BPC estabelece que a renda mensal per 
capita da família considerada incapaz de prover a 
manutenção da pessoa portadora de defi ciência ou 
idosa tem que ser  inferior a 1 (um) salário mínimo.

d) O BPC pode ser acumulado pelo benefi ciário com 
qualquer outro benefício no âmbito da seguridade 
social ou de outro regime, à exceção da assistência 
médica.

e) A situação de internado impede que a pessoa idosa ou 
portadora de defi ciência tenha direito ao BPC. 
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14- A respeito dos direitos das mulheres na Lei Maria da 
Penha (Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006), assinale a 
opção correta.

a) A  Lei disciplina  toda ação ou omissão praticada contra 
a mulher que lhe cause algum dano. 

b) A Lei restringe à residência, o local de ocorrência da 
violência motivada por uma relação de afeto ou de 
convivência doméstica ou familiar, entre o agressor e a 
mulher ofendida. 

c) A Lei estabelece a discriminação positiva ao 
assegurar à mulher, de modo diferenciado, condições 
privilegiadas, em relação ao homem, nas questões 
atinentes à violência de gênero. 

d) A violência moral é caracterizada, na Lei, por ações ou 
omissões que visam degradar, dominar, humilhar outra 
pessoa, controlando seus atos e comportamentos. 

e) É importante ressaltar que qualquer mulher e homem 
podem ser sujeitos dos crimes previstos na Lei Maria 
da Penha (Um homem que agride uma mulher na rua 
para roubar sua bolsa).

15- Com relação aos princípios fundamentais do Código de 
Ética Profi ssional do Assistente Social, assinale a opção 
correta. 

a) Lutar pelo exercício da soberania popular e autodeter-
minação dos povos, em seus aspectos políticos,  eco-
nômicos e sociais.

b) Garantir que a divulgação pública dos resultados de 
pesquisas se dê sem omissão ou alteração de dados 
que prejudiquem os resultados, bem como respeitar 
normas de citação de fontes, autores e colaboradores. 

c) Empenhar-se  na eliminação de todas as formas de 
preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à 
participação de grupos socialmente discriminados e à 
discussão das diferenças. 

d) Contribuir, como cidadão e como profi ssional, para o  
incessante progresso das instituições sociais e dos 
princípios legais que regem o País. 

e) Preservar o meio ambiente e colaborar em eventos 
dessa natureza, com independência das atividades 
que se exercem.

16- A respeito do Projeto Ético-Político do Serviço Social, 
assinale a opção incorreta.

a) O Projeto Ético-Político do Serviço Social tem suas 
origens entre o fi nal da década de setenta e início 
dos anos oitenta do século passado, a partir de 
uma crescente recusa e crítica dos profi ssionais aos 
métodos conservadores e tradicionais utilizados na 
prática profi ssional. 

b) O “Congresso da Virada” signifi cou a legitimação de 
uma nova direcionalidade ética, teórica e prática da 
profi ssão de Assistente Social. 

c) O Projeto Ético-Político do Serviço Social estabeleceu 
processos de mudança na profi ssão, como, por exem-
plo, ampliação e laicização da profi ssão, vinculação 
sócio-política com a classe trabalhadora; inserção aca-
dêmica e científi ca da profi ssão etc.

d) A autoimagem da profi ssão no Projeto Ético-Político do 
Serviço Social,  construída através da projeção coletiva 
dos diversos segmentos profi ssionais,  prescinde  da 
natureza das  ações assistenciais  propriamente 
ditas, na medida em que essas  não podem afetar a 
consolidação dos princípios que norteiam o Projeto. 

e) O desenvolvimento do projeto Ético-Político só ocorrerá 
na década de noventa, após um acúmulo signifi cativo 
de mudanças incorporadas pelas bases de formação e 
atuação do Serviço Social, além de um cenário social 
favorável a sua implementação, motivado pelo fi nal da 
ditadura e início da democracia.

17-  Acerca  do trabalho em equipe e a interdisciplinaridade 
nas profi ssões, assinale a opção incorreta. 

a) Em profi ssões disciplinares, os saberes e as práticas 
estão ancorados em instituições  e organizações de 
natureza corporativa. 

b) O projeto da equipe de trabalho deve ser formulado 
coletivamente, incluindo as contribuições dos 
profi ssionais e possibilitando a transcodifi cação  de 
cada disciplina e cultura profi ssional. 

c) As profi ssões com estatutos rigorosos  e forte reconhe-
cimento social  têm maiores possibilidades de engaja-
mento em trabalhos que exigem a aceitação de frontei-
ras fl uídas entre as disciplinas.

d) O tamanho da equipe de trabalho  é infl uenciado pelo 
tipo de objeto e a intencionalidade do problema que se 
deseja abordar.

e) A equipe de trabalho resulta  da superação ou adminis-
tração de divergências axiológicas, teóricas, metodoló-
gicas e estratégicas entre seus membros. 

18- A respeito do Serviço Social e a defesa dos direitos 
humanos e da justiça social, identifi que a opção incorreta. 

a) O Assistente Social que realiza seu processo de traba-
lho junto ao judiciário reconhece,  na judialização dos 
problemas sociais,  o enfrentamento efetivo da questão 
social.  

b) O Código de Ética de 1993 (como o foi também o de 
1986) do Assistente Social,  não é apenas corporativo, 
mas tenciona assegurar vínculos com as prioridades 
da sociedade.

c) A luta por direitos humanos trava-se necessariamente 
na esfera pública e em uma dimensão maior que aque-
la expressa pelo Sistema de Justiça. 

d) O Código de Ética Profi ssional do Assistente Social ex-
pressa a defesa intransigente dos direitos humanos e 
a recusa do arbítrio e do autoritarismo. 

e) O Código de Ética Profi ssional do Assistente Social ex-
pressa o posicionamento em favor da equidade e justi-
ça social, que assegure universalidade de acesso aos 
bens e serviços relativos aos programas e políticas, 
bem como sua gestão democrática. 
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19- A entrevista constitui um dos instrumentos que viabiliza a 
operacionalização nos processos de trabalho do Assisten-
te Social. A respeito dessa técnica de pesquisa, assinale a 
opção correta.

a) O Assistente Social precisa utilizar um tratamento e 
uma  linguagem informal para ser aceito pelo “outro” na 
situação da entrevista, como, por  exemplo, chamar a 
pessoa “mãe”, quando  procura a instituição em função 
do fi lho, ou “vô”, quando se trata de pessoas idosas. 

b) O Assistente Social está aí para ajudar e isso deve 
fi car claro para a pessoa que será entrevistada pelo 
Assistente, inclusive quando se trata de trabalho 
voluntário. 

c) O acolhimento na entrevista, como técnica e processo, 
foca-se em receber e em ouvir o entrevistado. 

d) A técnica da conotação positiva na entrevista consiste 
em mostrar ao entrevistado duas coisas contrapostas, 
com a intenção de colocá-lo frente a um dilema, para 
que perceba uma contradição. 

e) A clarifi cação na entrevista  é a busca de substantivos 
e verbos para objetivar os adjetivos do entrevistado e, 
geralmente, é feita pela utilização de alguma das ou-
tras técnicas pelo Assistente Social, como a do ques-
tionamento, “um degrau abaixo”.  

20- À luz da Política para Atenção Integral dos usuários de 
Álcool e outras Drogas, julgue as assertivas abaixo e 
assinale a opção correta. 

a) Os usuários de álcool e de drogas necessitam passar 
por  uma profunda mudança comportamental. 

b) As drogas estão associadas com o comportamento 
antisocial, no caso do álcool, ou criminoso, no caso das 
drogas ilícitas. 

c) A redução da demanda de drogas exige a internação  e  
o afastamento do usuário, do agente indutor.

d) A clínica signifi ca acolher o paciente e a sua     história 
e  gerar um desvio para produzir uma outra possibilida-
de de existência . 

e) A abordagem de redução de danos objetiva a abstinên-
cia dos usuários de álcool e de drogas. 

21- Na  diretriz Direitos Humanos do Componente 1: Promo-
ção, Proteção e Prevenção, na Política Nacional de DST/
AIDS, Princípios e Diretrizes, a Rede de Direitos Humanos 
e Saúde Mental (RDH)  em HIV/AIDS, cumprindo seu pa-
pel vinculante das políticas públicas com os direitos hu-
manos, estabelece dois modos operacionais essenciais.  
A respeito desses modos operacionais, assinale a opção 
correta. 

a) Mudanças de comportamento por meio do acesso à 
informação qualifi cada sobre os meios de transmissão 
e prevenção e para a percepção de risco. 

b) Adoção de uma política educativa em que a ênfase 
sobre as restrições (identifi cação, controle, notifi cação) 
próprias das medidas de saúde pública tradicional é 
substituída por uma política baseada em: dissemina-
ção de informações sobre doença/saúde, direitos/res-
ponsabilidades; capacitação de usuários, profi ssionais 
e população geral e/ou específi ca. 

c) Estabelecimento de modelos de intervenção que 
permitam considerar os diversos grupos populacionais, 
quanto à tomada de consciência em relação a sua 
situação de vulnerabilidade e risco, levando-se em 
conta os aspectos culturais, os contextos sociais e os 
valores relativos aos grupos envolvidos.

d) Desenvolvimento de trabalhos de intervenção 
baseados em peer education e outreach work (trabalho 
em pares e agentes comunitários de saúde), relevando 
as mudanças de práticas, atitudes, valores e crenças 
em relação às DST/AIDS. 

e) Fortalecimento de redes sociais, com objetivo de atingir 
as ações de promoção e prevenção à  saúde que 
deem suporte social aos grupos envolvidos, criando 
alternativas para o enfrentamento da epidemia.

22- Sobre o  Estudo Social e a Perícia Social no âmbito do 
trabalho do Assistente Social, assinale a opção incorreta. 

a) O Estudo Social é um instrumento largamente 
utilizado nas mais diferentes áreas e modalidades de 
intervenção, cuja fi nalidade é a orientação do processo 
de trabalho do próprio Assistente Social.

b) A realização de uma Perícia Social implica na 
realização do Estudo Social, porém o Estudo Social 
não é em princípio uma perícia.

c) A Perícia Social visa esclarecer situações consideradas 
problemáticas e/ou confl ituosas no plano dos litígios 
legais.

d) A Lei n. 8.662, de 07 de junho de 1993, prevê que 
constituem atribuições privativas do Assistente Social 
a realização de vistorias, perícias técnicas, laudos 
periciais, informações e pareceres, sobre a matéria do 
Serviço Social.

e) O Estudo Social é o  trabalho de investigação e 
diagnóstico do profi ssional do serviço social com o 
objetivo de formar prova para subsidiar decisões. 

23- A respeito das características da família na 
contemporaneidade, assinale a opção incorreta. 

a) A família patriarcal foi uma das matrizes de um modelo 
que se sedimentou como hegemônico, ocultando uma 
pluralidade de formas alternativas de organização 
familiar. 

b) A revolução dos costumes nos anos 60 e as  conquistas 
do feminismo infl uenciaram no fi m da família como 
grupo social e na superação do modelo nuclear 
burguês. 

c) As famílias chefi adas por mulheres vêm aumentando, 
o que confi rma a nucleação da família em torno da mu-
lher.  

d) A autoridade paterna afrouxou-se, chegando a ser 
contestada e negociada, embora perdurem relações 
autoritárias e opressivas nas famílias. 

e) A diversidade de arranjos familiares implica o trata-
mento da família no plural, ou seja, não podemos mais 
nos referir à família, mas às famílias.
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24- A respeito da Política Nacional de Assistência Social - 
PNAS/ 2004 e a família, assinale a opção correta.

a) A família, como espaço de proteção e de socialização 
primária dos indivíduos, admite substituições.

b) A família é constituída por um núcleo de pessoas 
unidas apenas por laços de consanguinidade. 

c) Os serviços, programas, projetos de atenção às 
famílias e indivíduos deverão ser executados sem o 
estabelecimento de parcerias com as entidades não 
governamentais de assistência social. 

d) A família precisa de proteção pública, o que a coloca 
na condição de sujeito de direitos e não apenas de 
deveres. 

e) Os indivíduos constituem o núcleo básico e matricial 
das seguranças  assistenciais previstas na PNAS. 

25- A respeito dos mecanismos de Resolução de Confl itos, é 
correto afi rmar:
a) o desequilíbrio extremo de poder entre as partes, na 

aplicação do processo de mediação, pode ser uma 
violência ou ter como resultado o desrespeito dos 
direitos de uma das partes.  

b) o mediador  estimula ou facilita a aproximação entre os 
interessados e restaura o diálogo entre eles, apontando 
soluções para o confl ito. 

c) o mediador  possui   autoridade  sufi ciente  para impor 
a decisão sobre as pessoas em confl ito.

d) a mediação  tem um potencial especial de contribuir 
naqueles confl itos que surgem de relações de nature-
zas esporádicas, casuais. 

e) a mediação constitui um processo no qual as partes 
resolvem o confl ito por meio da ação de um terceiro, 
que sugere a solução para cada caso.

26- Sobre a  Defesa Civil brasileira, assinale a opção incorreta. 

a) O Brasil tem uma política nacional de Defesa Civil que 
atribui orientações e diretrizes gerais de atuação das 
esferas governamentais referentes às demandas de 
saúde, assistência social, resgate e salvamento. 

b) Na política nacional de Defesa Civil os desastres, 
ameaças e riscos são classifi cados de acordo com 
os seguintes critérios: quanto à evolução; quanto à 
intensidade e quanto a origem. 

c) Para a Defesa Civil o desastre constitui, também, ex-
pressão social das vulnerabilidades, isto é, das incer-
tezas geradas pelas instituições modernas.   

d) As ações preventivas devem constituir o foco da 
Defesa Civil. 

e) A Defesa Civil utiliza um modelo de gerenciamento de 
desastres vinculado à ideia de guerra, em que os civis 
indefesos devem ser protegidos dos ataques. 

27- Com relação aos Abrigos Temporários, indique a opção 
incorreta. 
a) As instalações fi xas dos abrigos temporários estão 

constituídas por barracas de campanhas em áreas 
determinadas.  

b) Os abrigos temporários são organizados pelo poder 
público em locais adaptados que possuem outro uso, 
como escolas, creches, etc. e são utilizados sob a 
alegação de que o problema é provisório. 

c) O abrigo temporário adquire a conotação de área 
segura frente às ameaças do deslizamento, por 
exemplo, mas logo, com a aglomeração das pessoas 
no abrigo, os órgãos públicos o defi nem como área de 
risco, associado à epidemia, violência etc. 

d) Os órgãos de Defesa Civil concebem o abrigo como 
uma fase de resposta e reabilitação enquanto o Estado 
concebe como cenário do desastre. 

e) O fato de um município permitir a desterritorialização 
extrema, que se expressa pela vulnerabilidado do gru-
po afetado  na perda da casa e do que ela implica para  
a família, sinaliza sua pouca capacidade em garantir 
uma condição humana a seus cidadãos.

28- De acordo com o Projeto Esfera, a resposta humanitária 
realiza-se em função das necessidades da população 
afetada pelo desastre, avaliadas em relação ao contexto, 
os riscos, a capacidade da população afetada e do Estado 
para enfrentar a crise e superá-la (Norma essencial 4 do 
Projeto Esfera: desenho e resposta). A respeito das ações 
chave propostas na norma essencial 4, assinale a opção 
correta. 
a) Apoiar a capacidade local, identifi cando os grupos co-

munitários e as redes sociais e aproveitar as iniciativas 
comunitárias e de auto-ajuda. 

b) Participar dos mecanismos de coordenação gerais e 
setoriais pertinentes. 

c) Desagregar os dados da população, no mínimo 
segundo o sexo e a idade. 

d) Coletar informações de forma sistemática, utilizando 
diversos métodos, quantitativos e qualitativos. 

e) Priorizar ações que permitam salvar vidas, responden-
do às necessidades básicas urgentes para a sobrevi-
vência, imediatamente após o desastre. 

29- O Projeto Esfera desenvolveu a Carta Humanitária e um 
conjunto de normas mínimas universais para dar resposta 
em casos de desastres naturais ou confl itos armados,  em 
setores fundamentais da assistência humanitária. Sobre o 
Esfera, é  incorreto afi rmar: 

a) O  Projeto Esfera, ou simplesmente “Esfera”, foi  lançado   
por um grupo de organizações não governamentais 
(ONG) humanitárias e pelo Movimento Internacional 
da Cruz Vermelha e da Média Lua Vermelha. 

b) O Projeto Esfera objetiva a melhoria da qualidade das 
ações durante as respostas em casos de desastres e a 
prestação de contas sobre as  ações implementadas. 

c) O Esfera funda-se em duas convicções: que as pessoas 
afetadas por um desastre ou confl ito armado têm direito 
a viver com dignidade e a receber assistência,  e que 
devem ser tomadas  todas as medidas cabíveis para 
aliviar o sofrimento humano.  
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d) A idade, o gênero ou a raça podem tornar as pessoas 
mais vulneráveis aos abusos e à discriminação, 
demandando medidas especiais de proteção e de 
assistência.

e)  A Carta Humanitária do Esfera baseia-se em evidência 
empírica e representa o consenso, predominante 
em cada setor (abastecimento de água, seguridade 
alimentícia, nutrição e ajuda alimentícia, etc.) sobre 
as melhores práticas para dar respostas em casos de 
desastres.  

30- Para reduzir as vulnerabilidades frente às ameaças natu-
rais, os governos adotaram um lineamento denominado 
Marco de Ação de Hyogo 2005- 2015. A respeito da ques-
tão da resiliência e da percepção do risco nesse marco, 
julgue os itens a seguir e assinale a opção correta. 

a) A compreensão do risco exige elaboração de 
informações estatísticas em torno dos desastres, 
mapas de riscos e indicadores de vulnerabilidade e 
risco. 

b) A experiência mostra que o alerta antecipado constitui 
um aspecto acessório para a redução do risco de 
desastres. 

c) O desenvolvimento da resiliência, em face dos desas-
tres, exige dos países medidas complexas e demasia-
damente onerosas, difíceis de serem implementadas.  

d) As ameaças naturais constituem o fator fundamental 
que explica a alta cifra de vítimas em muitos desastres, 
tais como terremotos ou enchentes.  

e) O aumento da vulnerabilidade social frente às ameaças 
naturais está desvinculado da presença de mecanismos 
de seguridade e fi nanceiros nas sociedades.  

31- Sobre o Programa de transferência de renda denominado Bolsa 
Família (Lei n. 10.836/2004), assinale a opção incorreta.

a) O Programa Bolsa Família é  destinado às ações de 
transferência de renda sem condicionalidades. 

b) O benefício básico do Bolsa Família é  destinado às  
unidades familiares que se encontrem em situação de 
extrema pobreza.

c) A família é a unidade nuclear, eventualmente ampliada 
por outros indivíduos que com ela possuam laços 
de parentesco ou de afi nidade, que forme um grupo 
doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém 
pela contribuição de seus membros. 

d) Nutriz é  a mãe que esteja amamentando seu fi lho com 
até 6 (seis) meses de idade, para o qual o leite materno 
seja o principal alimento. 

e) O benefício variável, vinculado ao adolescente, é 
destinado a unidades familiares em situação de 
pobreza ou extrema pobreza, que tenham em sua 
composição adolescentes com idade entre dezesseis 
e dezessete anos. 

32- Com relação à questão da descentralização preconizada 
na Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004, 
assinale a opção correta.

a) A descentralização diz respeito à distribuição de 
poderes, responsabilidades de encargos entre os 
três entes federados: União, Estados e Municípios, 
incluindo-se aí o Distrito Federal como um misto de 
Estado e de Município.

b) O estabelecimento de prioridades sociais leva em conta 
recortes de territórios  que contenham populações com 
problemas, culturas e histórias similares. 

c) A PNAS/2004 privilegia as demarcações geográfi cas 
tradicionais, estabelecendo prioridades sociais com 
base na heterogeneidade populacional. 

d) Na defi nição da descentralização  proposta, a ênfase 
recai na defi nição do espaço físico formal. 

e) O desenho tradicional da rede de assistência social é 
funcional à descentralização proposta na PNAS/2004. 

33- Com relação à  proteção social especial na Política 
Nacional de Assistência Social - PNAS, indique a opção 
correta.

a) A Atenção Integral às famílias constitui um exemplo de 
serviço de Proteção Social Especial. 

b) Os Centros de Convivência para Idosos constituem um 
exemplo de serviço de Proteção Social Especial.

c) Os Programas de Incentivo ao Protagonismo 
Juvenil, com fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários, constituem um exemplo de serviço de 
Proteção Social Especial.

d) O Serviço de Habilitação e Reabilitação na comunidade 
das pessoas com defi ciência constitui um exemplo de 
serviço de Proteção Social Especial. 

e) Os Centros de Informação e Educação para o trabalho 
constituem um exemplo de serviço de Proteção Social 
Especial.    

34- Sobre as características do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS),  assinale a opção correta. 

a) Descentralização como deslocamento de responsabili-
zação.

b) Serviços que  retiram as pessoas da convivência 
familiar e comunitária. 

c) Cofi nanciamento de programas e serviços decididos 
no âmbito do governo federal, especifi camente para 
ações pré-defi nidas a serem implementadas nos 
municípios. 

d) Indefi nição de atribuições/competências dos três 
níveis de governo quanto à gestão da política e seu 
fi nanciamento. 

e) Organização dos serviços, programas, projetos e 
benefícios com base nas características territoriais.  
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35- A respeito da Assistência Social prevista na Constituição 
de 1988 e operacionalizada pela Política Nacional de As-
sistência Social (PNAS) e o Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS),  indique a opção incorreta. 
a) O assistencialismo desde o Brasil colônia era ditado  

por valores e interesses que se confundiam com o 
dever moral, a vocação religiosa etc. 

b) A constituição de 1988 considera a assistência social 
política pública de seguridade social, ao lado da Saúde 
e da Previdência.

c) A assistência social é fundamentalmente baseada na 
distribuição de benefícios e de serviços. 

d) A  segurança de sobrevivência (Política Nacional de 
Assistência Social - PNAS) será viabilizada por meio 
do Benefício de Prestação Continuada – BPC.

e) A segurança de convívio (Política Nacional de 
Assistência Social-PNAS) diz respeito à restauração 
dos laços familiares e comunitários dos demandantes  
da assistência com fracos vínculos afetivos e sociais. 

36- A respeito das possibilidades de aplicação dos recursos 
do Fundo Nacional de Assistência Social, assinale a 
opção correta.
a) Os recursos podem ser destinados para complementa-

ção a funcionários públicos.
 b) Os recursos podem ser aplicados em recolhimento de 

encargos sociais e trabalhistas.
c) Os recursos podem ser destinados à aquisição de 

bens e materiais permanentes. 
d) Os recursos podem ser aplicados em pagamento de 

salários.
e) Os recursos podem ser aplicados em  despesas de 

custeio, segundo a Portaria STN n. 448/2010.  

37- À  Luz  do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dis-
põe sobre a proteção integral da criança e do adolescente, 
assinale a opção correta.
a) O Estatuto considera  criança a  pessoa até onze anos 

de idade incompletos, e adolescente aquela entre onze 
e dezenove anos de idade.

b) O Estatuto determina que a falta ou a carência  de 
recursos materiais  constitui motivo sufi ciente para a 
perda ou a suspensão do pátrio poder.

c) O Estatuto entende ser a família natural a comunidade 
formada pelos pais,  ou qualquer deles e seus 
descendentes. 

d) O Estatuto estabelece que a  colocação da criança  em 
família substituta far-se-á exclusivamente mediante 
guarda, independentemente da situação jurídica da 
criança ou adolescente. 

e) O Estatuto estabelece que a pessoa adotante há de 
ser, no mínimo, dez  anos mais velha que o adotando.

38- A respeito do estabelecido no Cap. VIII do Estatuto do 
Idoso (Lei n.10.741/2003)  sobre a assistência social à 
pessoa idosa,  assinale a opção incorreta. 
a) Os casos de suspeita ou confi rmação de violência 

praticada contra idosos serão objeto de notifi cação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos e 
privados à autoridade sanitária, bem como serão 
obrigatoriamente comunicados por eles. 

b) Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, 
que não possuam meios para prover sua subsistência, 
nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o 
benefício mensal de 1 (um) salário mínimo, nos termos 
da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.

c)  O conjunto das  entidades de longa permanência, ou 
casa-lar, é obrigado a fi rmar contrato de prestação de 
serviços com a pessoa idosa abrigada.

d) O acolhimento de idosos em situação de risco social, 
por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a dependência 
econômica, para os efeitos legais.

e) A assistência social aos idosos será prestada, de forma 
articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos 
na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), na 
Política Nacional do Idoso (PND), no Sistema Único de 
Saúde (SUS) e demais normas pertinentes. 

39- A respeito da  Política Nacional do Idoso (Lei n. 8.842/94 
e Decreto n. 1.948/96), assinale  a opção incorreta. 

a) A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar 
os direitos sociais do idoso. 

b) A lei considera idosa a pessoa maior de 60 anos. 
c) A família do idoso é o principal  agente e a destinatária 

das transformações a serem efetivadas pela política . 
d) As  diferenças econômicas, sociais, regionais e, 

particularmente, as contradições entre o meio rural 
e o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos 
poderes públicos e pela sociedade em geral, na 
aplicação da Lei.

e) O desenvolvimento e o apoio de programas de 
prevenção, educação e promoção da saúde do idoso 
baseiam-se no estímulo à permanência do idoso na 
comunidade, junto à família, desempenhando papel 
social ativo, com a autonomia e independência que lhe 
for própria. 

40- Sobre as ações governamentais na área de Promoção e 
Assistência Social,  na  Política Nacional do Idoso (Lei n. 
8.842/94), julgue as proposições seguintes e assinale  a 
opção correta.  

a) Prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde da 
pessoa  idosa, mediante programas e medidas de 
natureza profi lática. 

b) Diminuir as barreiras arquitetônicas e urbanas que 
difi cultem a locomoção da pessoa idosa.  

c) Desenvolver programas educativos, especialmente 
nos meios de comunicação, a fi m de informar à popu-
lação sobre as características do processo de envelhe-
cimento.

d) Prestar serviços e desenvolver ações voltadas para 
o atendimento das necessidades básicas da pessoa 
idosa, mediante a participação das famílias, da 
sociedade e de entidades governamentais e não 
governamentais. 

e) Realizar estudos para detectar o caráter epidemiológi-
co de determinadas doenças que acometem as pesso-
as idosas, com vistas à prevenção, tratamento e reabi-
litação. 


