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de Prova

março
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16 de março
das 14 às 17:30 h
3:30 h de duração*
35 questões

E1S1 Assistente Social
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

(15 questões)
2. Assinale a alternativa em que a análise da predicação verbal está correta.

1. Leia o texto.

a. (

Eu

b.

Eu coberto de pele coberta de pano coberto de ar e
debaixo de meu pé cimento e debaixo do cimento
terra e sob a terra petróleo correndo e o lento apagamento do sol por cima de tudo e depois do sol outras
estrelas se apagando mais rapidamente que a chegada de sua luz até aqui.

c.
d.
e.

) A luz chegou depois da escuridão. (transitivo
indireto)
( ) O sol e as outras estrelas são a coberta da
noite. (transitivo direto)
( X ) As estrelas despencaram do céu. (intransitivo)
( ) O poema causa impacto no leitor. (verbo
intransitivo direto e indireto)
( ) A cidade ficou calma. (transitivo direto
preposicionado)

Arnaldo Antunes

Analise as afirmativas sobre o texto.
1. A primeira palavra do texto, com função de
sujeito, remete ao significado da última que
tem a função de adjunto adverbial.
2. Para o autor do texto a chegada do brilho da
pessoa amada é rápida e transitória.
3. O texto contém três verbos, todos com predicação transitiva.
4. Este “eu” do poema se vê envolvido, por baixo e
por cima, como se o mundo se dispusesse em
torno dele em camadas cada vez mais distantes,
desde sua pele até as estrelas mais longínquas.
5. A palavra “coberto” exerce a função de complemento verbal em todas as vezes em que
aparece e a expressão “pé de cimento” a de
complemento adverbial de lugar.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

3. Leia o texto.
Se as famosas listas dos “dez mais” ainda estivessem
na moda, pelo menos três palavras com terminações
semelhantes teriam lugar garantido no capítulo da
pronúncia errada. Faça o teste. Como você pronuncia:
gratuito, circuito, fluido?
Eduardo Martins

Assinale a alternativa que apresenta correta análise
sintática do termo sublinhado.
a. (
b.
c.

d.
e.

) Se as famosas listas dos “dez mais” ainda estivessem na moda. (adjunto adverbial)
( ) Como você pronuncia: gratuito, circuito,
fluido? (adjetivo)
( ) Três palavras com terminações semelhantes
teriam lugar garantido no capítulo da pronúncia errada. (sujeito simples)
( ) A pronúncia das palavras é estudada pela
prosódia. (aposto)
( X ) Faça o teste. (adjunto adnominal)
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4. Assinale a alternativa que apresenta um período
composto por subordinação, com oração adverbial
causal.
a. ( ) Tudo passa, tudo corre: é a grande lei.
b. ( ) Quis prosseguir viagem, mas não teve forças.
c. ( ) Estão todos amargurados, portanto não
podem ver a beleza do céu estrelado.
d. ( X ) A sessão foi suspensa porque faltou energia
elétrica.
e. ( ) Deve ter chovido à noite, pois o chão está
molhado.

5. Analise as frases abaixo quanto ao emprego correto da regência e concordância verbais.
1. Tudo eram alegrias e cânticos.
2. Devem haver cinco premiados.
3. Tudo aquilo que gosto, parece-me escapar-me
das mãos.
4. Custo crer que todos serão acusados.
5. Não me fujas mais, hei de sempre o alcançar.
Assinale a alternativa que indica todas as frases
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as frases 1 e 5.
São corretas apenas as frases 2 e 3.
São corretas apenas as frases 3 e 4.
São corretas apenas as frases 4 e 5.
São corretas apenas as frases 1, 2 e 5.
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Atualidades

5 questões

6. Analise as afirmativas abaixo sobre Nelson Mandela.
1. Foi um dos grandes líderes políticos americanos do século XX.
2. Preso pelo governo da África do Sul, foi beneficiado por uma grande campanha internacional pela sua libertação.
3. Não obstante tenha lutado contra o Apartheid,
teve massivo apoio da população branca e
dos líderes africâneres (Afrikaners).
4. Foi um dos líderes da resistência ao Apartheid
em seu país.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

7. O minério de ferro no ano 2000 era vendido a cerca
de 12 dólares a tonelada. Em 2011, o seu preço atravessou a barreira dos 100 dólares. Ferro, soja, petróleo
e muitos outros produtos tiveram seus preços elevados graças ao grande crescimento de um país asiático.
Qual?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Israel
Japão
Dubai
Rússia
China
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8. O Pisa, uma prova aplicada pela OCDE
(Organização das nações mais desenvolvidas), compara o desempenho escolar de alunos de dezenas de
países nas áreas de leitura, matemática e ciências.
Assinale a alternativa correta a respeito do desempenho dos estudantes brasileiros no exame.
a. ( X ) Embora tenha tido um bom progresso em
matemática, o Brasil aparece entre os últimos
colocados entre os países da OCDE.
b. ( ) O Brasil alcançou o melhor resultado
em leitura e matemática entre os países
latino-americanos.
c. ( ) Os estudantes brasileiros tiveram o pior
desempenho em matemática e ciências entre
os países da OCDE.
d. ( ) Depois de 10 anos entre os últimos colocados,
o Brasil conquistou a nona posição em leitura
e ciências, entre os países da OCDE.
e. ( ) Os alunos brasileiros, embora ainda não
tenham galgado os primeiros lugares no
exame, melhoram muito o seu desempenho
em leitura e matemática e são notáveis em
ciências.

10. Os restos mortais do ex-presidente brasileiro João
Goulart foram recentemente exumados.
Assinale a alternativa que indica o objetivo da
exumação.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Seus familiares querem esclarecer as circunstâncias da sua morte e provar que foi planejada pelo governo de Israel, pelo apoio de
“Jango” à causa Palestina.
( ) Seu filho, João Vicente Goulart, quer anular
o ato do Congresso Brasileiro que declarou
vago o cargo de Presidente, em 1964.
( ) Os familiares de Jango desejam comprovar a
tese de que o ex-presidente foi assassinado a
mando do ditador argentino Juan Domingo
Peron.
( X ) Seus familiares querem esclarecer as circunstâncias da sua morte e provar que não se deu
por causas naturais, mas que foi assassinado a
mando do governo militar.
( ) A família Goulart defende a teoria de que
Jango, Salvador Allende e Ernesto Che
Guevara foram mortos por agentes estrangeiros. Determinados países teriam medo que
pudessem formar uma aliança continental
contra os norte-americanos.

9. Um dos maiores sucessos de vendas em 2013 foi
o livro “Nada a Perder”, que conta a trajetória de um
conhecido líder religioso brasileiro.
Assinale a alternativa que indica o personagem
biografado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Alex Atala
Edir Macedo
Silas Malafaia
Gilberto Kassab
Valdemiro Santiago
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Noções de Informática

5 questões

Para responder às questões de 11 a 14, considere as tabelas abaixo, criadas em uma
mesma planilha do MS Excel 2010 ou superior em português.
Tabela 1

Tabela 2

As tabelas realizam o cálculo do IPTU de imóveis fictícios, com valores, índices e alíquotas
também hipotéticos. A dinâmica de funcionamento das tabelas, seus cálculos e relacionamentos, contudo, obedecem às regras do software MS Excel e funcionam da seguinte
forma:
 Os índices de reavaliação e alíquotas de IPTU são alimentadas na tabela 1 com
base nas informações da tabela 2, através do emprego de fórmulas, de forma
automática.
 Os valores antigos são reajustados para os novos valores a considerar e multiplicados pela alíquota de IPTU correspondente, de forma a obter o valor do IPTU a
pagar, utilizando fórmulas do MS Excel.
 As fórmulas foram criadas na primeira linha de dados (linha 3) e copiadas (arrastadas) para as demais células.
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11. Assinale a alternativa que contém a fórmula correta que produz o conteúdo da célula E4 da tabela 1.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

=C4*D4
=C4*(1+D4)
=(C4+1)*D4
=(C4+D4)*D4
=(C4*D4)+D4

12. A célula F7 da tabela 1 exibe uma alíquota IPTU
de 2% enquanto a tabela 2 exibe a alíquota de 1,5%
para o bairro Saúde.
Assumindo que as alíquotas na coluna F da tabela 1
são alimentadas via fórmula pelos dados contidos
na tabela 2, assinale a alternativa que explica corretamente essa diferença de alíquota para um mesmo
bairro entre as tabelas.
a. ( X ) A formatação da célula em tabela 1, que está
formatada para não exibir casas após a vírgula.
b. ( ) Um erro na fórmula que transporta o valor da
tabela 2 para a tabela 1.
c. ( ) A versão do MS Excel empregada na construção das tabelas não suporta trabalhar com
percentuais (%).
d. ( ) Falta uma atualização de software (service
pack) para corrigir uma falha nesta versão do
MS Excel.
e. ( ) Os dados na tabela 2 contêm um erro que
impossibilita que sejam exibidos de forma
correta na tabela 1.

14. A fórmula aplicada em G7 da tabela 1 é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

=C7*F7
=F7*(1+E7)
=(F7+1)*E7
=(F7*C7)/E7
=F7*E7

15. São ferramentas modernas de navegação na
internet do tipo navegador ou browser:
1.
2.
3.
4.

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Microsoft Powerpoint

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

13. A função indicada para recuperar o índice de reavaliação da tabela 2 e informá-lo nas células da coluna
D na tabela 1, utilizando como filtro de pesquisa o
bairro informado na coluna B da tabela 1 é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

SE
INDICE
PROCH
PROCV
CORRESP
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Conhecimentos Específicos
16. Assinale a alternativa que completa corretamente
o artigo 6o da Lei Orgânica da Assistência Social
(Lei no 12.435, 2011).
A gestão das ações na área de assistência social fica
organizada sob a forma de sistema descentralizado
e participativo, denominado Sistema Único de
Assistência Social (SUAS), com os seguintes objetivos:
a. ( ) Afiançar meramente a vigilância
socioassistencial.
b. ( X ) Estabelecer a gestão integrada de serviços e
benefícios.
c. ( ) Implementar apenas a gestão do trabalho na
assistência social.
d. ( ) Definir os níveis de gestão, respeitando as
diversidades somente a nível municipal.
e. ( ) Estabelecer as responsabilidades dos entes
federativos exclusivamente na organização
das ações de assistência social.

18. As proteções sociais, básica e especial, serão
ofertadas precipuamente no Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) e no Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS), respectivamente, e pelas entidades sem fim lucrativos de
assistência social.
Diante do exposto, assinale a alternativa que corresponde corretamente às informações sobre os referidos centros:
a. (

b.

c.

17. São diretrizes estruturantes da gestão do SUAS:
1. primazia da responsabilidade do estado na
condução da política de assistência.
2. construção, restauração e fortalecimento de
laços de pertencimento, de natureza geracional, intergeracional, familiar, de vizinhança e
de interesses comuns e societários
3. descentralização político-administrativa e
comando único das ações em cada esfera do
governo.
4. matricialidade sociofamiliar.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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(20 questões)

d.

e.

) O CREAS é a unidade pública municipal, de
base territorial, localizada com maiores índices de vulnerabilidade e risco social.
( ) O CRAS é a unidade pública de abrangência
e gestão municipal, estadual ou regional,
destinada à prestação de serviços a famílias que se encontram em situação de risco
pessoal e social, por violação de direitos ou
contingências.
( X ) O CRAS é a unidade pública municipal, de
base territorial, destinada à articulação dos
serviços socioassistenciais no seu território de
abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção
básica às famílias.
( ) Os CRAS e os CREAS são unidades públicas
estatais instituídas no âmbito do SUS, que
possuem inteface com as demais políticas
públicas e articulam, exclusivamente, a oferta
dos serviços sociais.
( ) As instalações dos CRAS e dos CREAS devem
ser compatíveis com os serviços neles ofertados, com espaços para trabalho com grupos,
não sendo necessário assegurar a acessibilidade de pessoas com deficiência.
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19. No que diz respeito à Lei Orgânica da Assistência
Social, compete aos municípios:
a. ( X ) Atender às ações assistenciais de caráter de
emergência.
b. ( ) Efetuar o pagamento unicamente do auxílio
natalidade.
c. ( ) Cofinanciar meramente o aprimoramento da
gestão e dos projetos de assistência social.
d. ( ) Executar os projetos de enfrentamento a
pobreza sem poder contar com parceria de
organizações da sociedade civil.
e. ( ) Destinar recursos financeiros para custeio
do pagamento de benefícios eventuais
mediante critérios estabelecidos pelo
Conselho Estadual de Assistência Social.

21. Existem diferenças entre as competências de
gestão entre o Órgão Gestor de Assistência Social e da
Gestão do CREAS.
Diante disso, identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).
(

(

(

20. Assinale a alternativa que apresenta corretamente informações sobre o Benefício de Prestação
Continuada:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A concessão do benefício ficará sujeita a avaliação somente da deficiência, composta por
avaliação médica.
( ) A condição de acolhimento em instituições
de longa permanência prejudica o direito do
idoso ao benefício de prestação continuada.
( ) O benefício não pode se acumulado pelo
beneficiário com qualquer outro no âmbito
da seguridade social, salvo, exclusivamente,
os da assistência médica.
( X ) Para concessão deste benefício considera-se
família composta pelo requerente, o cônjuge
ou companheiro, os pais e, na ausência de
um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os
menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto.
( ) Para concessão deste benefício considera-se
pessoa com deficência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza unicamente física e mental, os quais, em interação
com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação na sociedade.

(

) Órgão Gestor de Assistência Social: definição
e planejamento da implantação das unidades
CREAS e dos serviços a serem ofertados e
referenciados, considerando a realidade do
território de abrangência, dados de vigilância
socioassistencial e possibilidades de participação dos usuários.
) Gestão do CREAS: planejamento e monitoramento da implementação do protocolo de
gestão integrada de serviços, benefícios e
transferência de renda do SUAS na localidade.
) Órgão Gestor de Assistência Social: relacionamento cotidiano com unidades referenciadas
para acompanhamento dos casos, conforme
fluxos de encaminhamentos e processos de
trabalho previamente definidos.
) Gestão do CREAS: participação na construção
de fluxos de articulação com a rede socioassistencial e com as demais políticas e órgãos
de defesa de direitos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–F–V–F
V–F–F–V
F–V–V–F
F–V–F–V
F–F–V–V
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22. De acordo como o Estatuto da Criança e do
Adolescente, artigo 131, o Conselho Tutelar é órgão
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos
direitos da criança e do adolescente.
Nesse sentido, são atribuições do Conselho Tutelar:
a. ( ) Requisitar somente certidões de nascimento.
b. ( ) Encaminhar à Delegacia notícia de fato que
constitua infração administrativa ou penal
contra os direitos da criança ou adolescente.
c. ( X ) Atender e aconselhar os pais ou responsáveis,
aplicando as medidas previstas no artigo 129,
I a VII do Estatuto da Criança e do Adolescente.
d. ( ) Promover a execução de suas decisões
podendo requisitar meramente serviços
públicos nas áreas da saúde e educação.
e. ( ) Assessorar o Poder Judiciário na elaboração
da proposta orçamentária para planos e
programas de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente.

24. Analise o Estatuto da Criança e do Adolescente,
artigo 86.
A política de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios.
Diante do exposto, são linhas de ação da política de
atendimento:
a. (
b.

c.

d.

e.
23. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu
artigo 103, considera-se ato infracional a conduta
descrita como crime ou contravenção penal.
Nesse sentido, sobre os direitos individuais, é correto
afirmar:
a. ( X ) Nenhum adolescente será privado de sua
liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da
autoridade judiciária competente.
b. ( ) O adolescente não tem direito à identificação
dos responsáveis pela sua apreensão, devendo
ser informado acerca de seus direitos.
c. ( ) A apreensão de qualquer adolescente e o
local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados exclusivamente à autoridade judiciária.
d. ( ) O adolescente civilmente identificado será
submetido à identificação compulsória pelos
órgãos policiais.
e. ( ) Examinar-se-á, desde logo, não sob pena de
responsabilidade, a possibilidade de liberação
imediata.
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) Proteção unicamente social por entidades de
defesa de direitos da criança e do adolescente.
( ) Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial exclusivo para as
vitimas de maus tratos.
( ) Políticas e programas destinados a prevenir apenas o afastamento do convívio
comunitário.
( X ) Políticas e programas de assistência social,
em caráter supletivo, para aqueles que deles
necessitem.
( ) Campanhas de estímulo ao acolhimento sob
forma de guarda de crianças afastadas do
convívio familiar, unicamente para crianças
maiores ou de característica inter-racial.
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25. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente,
artigo 28, a colocação em família subsituta far-se-á mediante guarda, tutela e adoção, independentemente da situação jurídica da criança e do
adolescente.
Nesse sentido, relacione as colunas abaixo, indicando
a definição correta para os tipos de colocação.
Coluna 1 Tipo de colocação
1. Guarda
2. Tutela
3. Adoção
Coluna 2 Definição
( ) Destina-se a regularizar a posse de fato,
podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção,
exceto no de adoção por estrangeiros.
( ) Pressupõe a prévia decretação da perda ou
suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda.
( ) É medida excepcional e irrevogável, a qual
se deve recorrer apenas quando esgotados
os recursos de manutenção da criança ou do
adolescente na família natural ou extensa.
( ) Será deferida quando apresentar reais vantagens para a criança e/ou adolescente e
fundar-se em motivos legítimos.

26. Analise o texto abaixo:
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado
a Famílias e Indivíduos (PAEFI): serviço de apoio,
orientação e            a famílias
com um ou mais de seus membros em situação
de            ou violação de direitos.
Compreende atenções e orientações direcionadas
para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais
e para o            da função protetiva
das famílias diante do conjunto de condições que
as            e/ou submetem a situações de risco pessoal e social.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a. ( X ) acompanhamento ; ameaça ;
fortalecimento ; vulnerabilizam
b. ( ) desguarnecimento ; congruência ;
desvigoramento ; asseguram
c. ( ) complemento ; ameaça ;
fortalecimento ; resguardam
d. ( ) acompanhamento ; apaziguamento ;
abrandamento ; fomentam
e. ( ) desguarnecimento ; semelhança ;
fortalecimento ; vulnerabilizam

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1–2–2–3
1–2–3–3
2–3–1–3
3–1–2–3
3–2–1–1
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27. De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais, o Serviço de Proteção Social Básica
no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas
tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares
e sociais dos usuários. Visa garantia de direitos, o
desenvolvimento de mecanismos para inclusão social,
a equiparação de oportunidades e a participação e o
desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas idosas, a partir de suas necessidades
e potencialidades individuais e sociais, prevenindo as
situações de risco, a exclusão e o isolamento.

29. Relacione corretamente as colunas abaixo
sobre os Serviços de Proteção Social Especial de Alta
Complexidade:

Diante do exposto, assinale a alternativa que aponta
corretamente os objetivos desse serviço.

Coluna 2 Definições

Coluna 1 Serviços
1. Serviço de Acolhimento Institucional
2. Serviço de Acolhimento em Repúblicas
3. Serviço de Acolhimento em Família
Acolhedora
4. Serviço de Proteção em Situações de
Calamidades Públicas e de Emergência

(

a. ( ) Oferecer possibilidades de desenvolvimento
exclusivo de habilidades.
b. ( ) Incluir apenas os usuários no sistema de proteção social e serviços públicos.
c. ( X ) Prevenir confinamento de idosos e/ou pessoas com deficiência.
d. ( ) Contribuir para resgatar apenas a melhoria de
qualidade de vida dos usuários.
e. ( ) Sensibilizar os idosos e as pessoas com deficiência, buscando a desconstrução de mitos e
preconceitos.

(

(

28. É(São) atividade(s) essencial(is) para por em
prática o Serviço de Proteção Social a Adolescentes
em Cumprimento de Medida Socioeducativa de
Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à
Comunidade (PSC):
a. ( ) Orientação jurídico-social.
b. ( ) Ações de mobilização e enfrentamento.
c. ( ) Construção do Plano de Acompanhamento
Familiar.
d. ( X ) Atendimento da família, em articulação com o
PAEFI.
e. ( ) Atendimento do adolescente exclusivamente
individual.
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(

) Promove apoio e proteção à população atingida por situações de emergência e calamidade pública, com a oferta de alojamentos
provisórios, atenções e provisões materiais,
conforme as necessidades detectadas.
) Oferece proteção, apoio e moradia subsidiada
a grupos de pessoas maiores de 18 anos em
estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente
fragilizados e sem condições de moradia e
autossustentação.
) O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer o
convívio familiar e comunitário, bem como a
utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local.
) Organiza o acolhimento de crianças e adolescentes, afastados da família por medida
de proteção, em residência acolhedoras
cadastradas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

1–2–3–4
2–1–3–4
3–1–2–4
3–2–1–4
4–2–1–3

Prefeitura Municipal de Brusque

30. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Brasileira (LDB), artigo 21, a educação escolar compõem-se de: I – educação básica, formada pela
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio
e II – educação superior.

32. De acordo com a Norma Operacional Básica
(NOB-SUAS), relacione corretamente os princípios
organizativos do SUAS e suas definições.
Coluna 1 Princípios
1.
2.
3.
4.
5.

Sobre estes níveis escolares, é correto afimar:
a. ( ) O ensino fundamental terá com um dos objetivos o desenvolvimento da capacidade de
aprender, tendo como meio básico o pleno e
exclusivo domínio da leitura e escrita.
b. ( X ) A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação
comum indispensável para o exercício da
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir
no trabalho e em estudos posteriores.
c. ( ) Na educação infantil a avaliação far-se-á
mediante acompanhamento e registro do
desempenho da criança com o objetivo da
promoção, mesmo para o acesso ao ensino
fundamental.
d. ( ) O currículo do ensino médio destacará exclusivamente a educação da tecnologia básica, a
compreensão do significado da ciência, das
letras e artes e do processo histórico de transformação da sociedade e cultura.
e. ( ) O ensino superior tem como uma das suas
finalidades promover a divulgação de conhecimento cultural e científico que constituem
patrimônio para a humanidade a saber, exclusivamente, através do ensino.

31. O dever do Estado com a Educação Escolar
pública ocorrerá a partir da garantia de:
a. ( ) Atendimento gratuito exclusivamente para
crianças que frequentam creches.
b. ( ) Atendimento de educação especial gratuita
unicamente para os educandos com deficiência física.
c. ( X ) O ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
inclusive para os que a ele não tiveram acesso
na idade própria.
d. ( ) Vaga na escola pública, apenas para a educação infantil, o mais próximo da residência da
criança.
e. ( ) Atendimento no ensino fundamental por
meio de programas suplementares somente
de material didático e transporte.

Universalidade
Gratuidade
Integralidade da Proteção
Intersetorialidade
Equidade

Coluna 2 Definições
(

(

(
(
(

) Respeito às diversidades regionais, culturais,
socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de
vulnerabilidade e risco pessoal e social .
) Todos têm direito à proteção socioassistencial,
prestada a quem dela necessitar, com respeito
à dignidade e à autonomia do cidadão, sem
discriminação de qualquer espécie ou comprovação vexatória de tal condição.
) Integração e articulação da rede socioassistencial com as demais políticas e órgãos setoriais.
) A assistência social deve ser prestada sem
exigência de contribuição ou contrapartida,
) Oferta das provisões em sua completude,
por meio de conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

1–2–3–4–5
1–4–3–2–5
2–3–5–1–4
3–2–4–1–5
5–1–4–2–3
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33. Além das responsabilidades e atribuições comuns
à gestão municipal, os municípios em gestão plena
deverão:
a. ( ) Capacitar profissionais que tenham como
habilidade exclusiva a formulação da política
de assistência social.
b. ( ) Planejar o ingresso de pessoal com previsão
de quantitativos mensais de vagas a serem
preenchidas por meio de concurso público.
c. ( ) Organizar centros de estudos que devem ser
considerados exclusivamente como núcleos
de discussão técnica.
d. ( ) Propiciar e viabilizar a participação das instituições de ensino superior mediante realização de atividades unicamente voltadas para
capacitação.
e. ( X ) Fortalecer mecanismos de desenvolvimento
profissional nas carreiras, estimulando a
manutenção de servidores no serviço público
e valorizando a progressão nas carreiras.

34. Assinale a alternativa que indica corretamente o
documento que deverá ser demonstrado para a criação de um Conselho de Assistência Social.
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Balancete do último trimestre do fundo.
Cópia da Lei Orçamentária Anual (LOA).
Cópia da última ata de reunião ordinária.
Cópia da lei de criação do fundo e de sua
regulamentação.
e. ( X ) Cópia da ata que aprova o envio dos documentos à CIB.
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35. Segundo as orientações técnicas sobre o Serviço
do Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)
a acolhida “é, na maioria das vezes, o processo de
contato inicial de um indivíduo ou família com o PAIF
– não raramente é o primeiro contato ‘qualificado’ da
família com o SUAS. Consiste no processo inicial de
escuta das necessidades e demandas trazidas pelas
famílias, bem como de oferta de informações sobre as
ações do serviço, da rede socioassistencial, em especial do CRAS e demais políticas setoriais”.
Sobre a acolhida, é correto afirmar:
a. ( X ) A acolhida particularizada é o processo de
acolhida de uma família, ou de algum de seus
membros, de modo singular.
b. ( ) A acolhida pode ser feita exclusivamente
particularizada.
c. ( ) A acolhida particularizada oportuniza às famílias o compartilhamento e a identificação de
demandas em comum.
d. ( ) A acolhida em domicílio pode ser realizada
sem o consentimento da família.
e. ( ) A acolhida no domicilio pode ser utilizada
no caso em que o responsável pela família
apresentar dificuldades de acesso ao CRAS,
por impossibilidade de locomoção, exclusivamente em caso de doenças.

.
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