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Português
Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10:

Texto:
A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) diz que em 2012 as cidades brasileiras
geraram quase 64 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Lixo é decorrência de consumo, e consumo é termômetro de quanto
anda uma economia. De modo geral, quanto mais rica uma população, mais poder de consumo ela tem; logo, mais lixo ela produz.
Noruegueses, americanos, suíços e neozelandeses superam os 2,5 kg diários de lixo per capita. A taxa do Brasil, apesar do
enriquecimento do País, ainda é menos que a metade disso. Há dez anos, nossa geração de lixo por habitante era de 955 g. Desde
então, a população cresceu cerca de 10%, e o volume de lixo subiu 21%. Sinal do aumento do poder de consumo, graças
especialmente aos 40 milhões de pessoas que engrossaram a classe média no período. Com isso, dá para sentir o aumento do
rastro de bandejas de carne, caixas de leite e sacolas de shopping no caminho. Efeito colateral do enriquecimento.
Higiene, economia, preservação. Existem motivos para as embalagens existirem, é claro. E também existem profissionais
especializados em buscar melhorias nelas, para que sejam mais úteis e menos dispendiosas. Enquanto isso, nós seguimos
comprando e consumindo. A Associação Brasileira da Indústria do Plástico prevê que cada pessoa no Brasil consumirá 46 kg de
plástico até 2015. Um aumento que acompanha a escalada global. Em 1950, a produção mundial de plástico era de 1,5 milhões de
toneladas, coisa à toa. Atualmente, são 265 milhões de toneladas por ano.
Nos últimos anos, tem gente querendo reverter este lado menos útil e agressivo das embalagens. A maioria ainda são protótipos ou
ações temporárias, mas já mostram um caminho. A Wikipearl, uma loja de Paris, vende sorvetes e iogurtes sem nenhuma
embalagem plástica. Seus produtos vêm envoltos em uma tecnologia desenvolvida pelos criadores da empresa, que consiste em
uma película feita de partículas naturais de comida que não absorve sujeira. Uma embalagem comestível, em suma. A Natura lançou
uma linha de produtos cujas embalagens têm 70 % menos plástico. Ano passado o Bob’s embalou seus sanduíches com papel
comestível. Todo ano, designers do mundo todo são premiados por criações que reduzem o desperdício, como o sul-coreano Yeong
Keun Jeong, que inventou uma embalagem de manteiga com tampa em forma de faca. Mas são medidas pontuais. Ainda falta muito
para termos embalagens mais inteligentes e funcionais em grande escala.
(Felipe van Deursen, SUPER, dezembro de 2013, p. 74-76, adaptado)
01 Assinale a alternativa cujo título reúne as ideias contempladas no texto:
a) A geração de lixo no novo milênio.
b) Aumento populacional e lixo - tudo a ver.
c) Lixo e consumismo - uma parceria indissociável.
d) O poder de consumo e o sucesso das embalagens.
e) As embalagens plásticas inteligentes.
02 Assinale a alternativa que destaca a intenção do autor com o texto:
a) Apresentar um diagnóstico da produção de lixo mundial e da criatividade brasileira em relação à produção de embalagens.
b) Argumentar sobre a inevitabilidade do crescimento de lixo à proporção que cresce a população mundial.
c) Criticar a população de maior poder aquisitivo como grande consumidora e produtora incontrolável de lixo mundial.
d) Expor a relação entre o poder de consumo e a produção de lixo, consequência inevitável do enriquecimento da classe média n o
Brasil.
e) Julgar o mau exemplo dado pelos povos mais desenvolvidos em relação à produção de lixo por habitante.
03 Assinale a alternativa que identifica o texto como, predominantemente,
a) descritivo, em função da necessidade de elencar as características (higiene, economia e preservação) das embalagens como
resultante do enriquecimento.
b) narrativo, por apresentar fatos (lixo e consumo, por exemplo) e antever acontecimentos (produção de embalagens) relacionados a
datas.
c) argumentativo, pois disponibiliza informações (dentre elas, produção de lixo e enriquecimento da população) visando a um
posicionamento do leitor.
d) expositivo, porque os índices apresentados (percentual da produção de lixo de povos ricos e pobres) conferem credibilidade
(divulgação de dados pela Abrelpe) à informação dada.
e) dialogal, uma vez que utiliza expressões (“nós seguimos comprando e consumindo” ou “Ainda falta muito para termos embalagens
mais inteligentes e funcionais em grande escala”) para envolver o leitor com a temática.
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04 No texto, a afirmação de que quanto mais rica uma população, mais poder de consumo ela tem; logo, mais lixo ela produz. (1º §)
significa que:
a) O poder de consumo é o grande vilão para a produção de lixo, o que dificulta a busca por soluções em grande escala desse
problema mundial que afeta ricos e pobres.
b) A produção de lixo pelos povos mais ricos é um problema, embora eles sejam capazes de criar embalagens inteligentes para
favorecer a população prejudicada.
c) Uma população mais rica recicla seu lixo e, consequentemente, minimiza esse problema mundial em pequena e larga escala.
d) A produção de embalagens inteligentes é um meio viável para desacelerar a economia global e refrear a produção de lixo.
e) A população de menor poder aquisitivo não é atingida pelos problemas da produção de lixo mundial, pois não se vê responsável
por eles.
05 O fragmento Com isso, dá para sentir o aumento do rastro de bandejas de carne, caixas de leite e sacolas de shopping no
caminho. Efeito colateral do enriquecimento. (1º §) estabelece relações sintático-semânticas de:
a) Comparação.
b) Contraposição.
c) Retificação.
d) Disjunção.
e) Conclusão.
06 O pronome isso, no fragmento anterior, é usado para:
a) Nomear o termo classe média como responsável pela produção de lixo.
b) Substituir o termo classe média, presente no enunciado anterior ao transcrito na questão.
c) Refutar a relação de causa e consequência estabelecida entre os enunciados destacados.
d) Retomar a ideia apresentada, no enunciado anterior ao transcrito na questão.
e) Introduzir a ironia do autor identificada pelo fragmento rastro de bandejas, caixas e sacolas.
07 No fragmento Seus produtos vêm envoltos em uma tecnologia desenvolvida pelos criadores da empresa, que consiste em uma
película feita de partículas naturais de comida que não absorve sujeira. (último parágrafo), os termos seus e que substituem,
respectivamente,
a) Wikipearl - tecnologia - película.
b) Wikipearl - empresa - comida.
c) sorvetes - ela - película.
d) criadores - empresa - partículas.
e) iogurtes - tecnologia - comida.
08 No fragmento Com isso, dá para sentir o aumento do rastro de bandejas de carne, caixas de leite e sacolas de shopping no
caminho (1º §), o termo com o qual a forma verbal dá concorda é
a) no caminho.
b) do rastro.
c) aumento.
d) isso.
e) caixas.
09 No fragmento ... para que sejam mais úteis e menos dispendiosas (2º §), o termo em destaque deve concordar com o
antecedente
a) menos, em gênero.
b) úteis, em número.
c) embalagens, em número.
d) embalagens, em gênero e número.
e) embalagens, em número, gênero e grau.
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10 No fragmento Mas são pontuais. Ainda falta muito para termos embalagens mais inteligentes e funcionais em grande escala
(Último parágrafo), a força argumentativa do texto está presente em:
a) Pontuais - ainda - muito.
b) Mas - ainda - muito.
c) Mas – termos - mais.
d) Ainda - muito - mais.
e) Ainda - falta - muito.
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Política Pública de Saúde
11 O processo histórico da assistência à saúde no Brasil é marcado por avanços significativos que culminou com a criação do
Sistema Único de Saúde - SUS. Em relação a esse processo, analise as proposições abaixo e responda:
I) Antes da criação do SUS, não existia um sistema de saúde público estabelecido no Brasil.
II) A Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, é considerada um grande marco da chamada Reforma Sanitária Brasileira.
III) Antes da criação do SUS o modelo de assistência à saúde era preventivo e curativo.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
12 Sobre o histórico da assistência à saúde no Brasil, analise as proposições abaixo, marque V (verdadeiro) ou F (falso) e
responda:
I) Antes da criação do SUS quem administrava a saúde no Brasil era o governo federal.
II) Com a criação do SUS, a saúde no Brasil passou a ser controlada pelo setor público e pelo controle social.
III) Antes da criação do SUS a assistência à saúde era prestada pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
– INAMPS e era restrita aos empregados que contribuíssem com a previdência.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) F V F.
c) F F V.
d) V F V.
e) F V V.
13 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas ao princípio de equidade do SUS, EXCETO:
a) A saúde é vista com justiça social.
b) A equidade, na saúde, é sinônimo de igualdade.
c) A equidade na saúde está relacionada às especificidades e necessidades da população.
d) Para seguir o princípio de equidade, o gestor deve analisar as peculiaridades de sua região.
e) O princípio da equidade busca a diminuição das desigualdades, mas não trata todos da mesma forma.
14 Sobre a estrutura e organização do SUS analise as proposições abaixo e responda:
I) A gestão do SUS é centralizada pelo governo federal.
II) Os princípios e as diretrizes do SUS estruturam a implantação do serviço de saúde no Brasil, considerando os aspectos políticos,
administrativos e técnicos.
III) Os princípios do SUS são relativos à organização do sistema de saúde.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
15 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas aos princípios do SUS, EXCETO:
a) O princípio da integralidade trabalha com o indivíduo considerando o seu ciclo vital; desde o nascimento até a morte.
b) O princípio da integralidade visa, principalmente, os processos de cura do paciente.
c) Conforme o princípio da universalidade, o SUS deve garantir a atenção á saúde a todo e qualquer cidadão, independentemente
do nível social, econômico, ou de características pessoais.
d) O princípio da integralidade diz respeito ao leque de ações possíveis para a promoção da saúde.
e) O princípio da descentralização diz respeito à redistribuição do poder e das responsabilidades em cada esfera do governo.
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16 A Estratégia de Saúde da Família é prioritária do Ministério da Saúde para reorganizar a Atenção Básica, com abrangência
nacional. Sobre esse tema analise as proposições abaixo e responda:
I) A lógica da Estratégia de Saúde da Família se fundamenta no direito a saúde para todos.
II) Um dos compromissos da Estratégia de Saúde da Família é a responsabilidade integral sobre a população que reside numa
determinada área de abrangência.
III)Os profissionais de saúde que trabalham na Estratégia de Saúde da Família devem conhecer os aspectos culturais e históricos da
comunidade.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
17 Em relação ao Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), analise as proposições abaixo, marque V (verdadeiro) ou F (falso) e
responda:
I) As equipes do NASF fazem parte da Atenção Primária, mas não se constituem como unidades físicas independentes ou especiais.
II) A lógica do NASF não é de ambulatório, mas de apoio matricial.
III) Os profissionais de educação física não fazem parte da equipe do NASF.
A alternativa correta é:
a) F V F.
b) F F V.
c) V F V.
d) F V V.
e) V V F.
18 A humanização é considerada um eixo norteador das práticas de atenção e de gestão em todas as esferas do SUS. Sobre esse
tema analise as proposições abaixo e responda:
I) Um dos princípios do HumanizaSUS é o da transversalidade que consiste na valorização da comunicação intra e entre grupos.
II) Uma das características do Programa de Humanização do SUS é o fomento à autonomia dos usuários e dos gestores, buscando
espaços de coresponsabilidade e participação coletiva nos processos e na gestão.
III)O Programa de Humanização do SUS visa à redução de filas e do tempo de espera dos usuários nos serviços de saúde.
A sequência correta é:
a) I e II estão corretas.
b) II e III estão corretas.
c) I, II e III estão corretas.
d) Somente a III está correta.
e) I e III estão corretas.
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19 O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), definido pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, é um instrumento
privilegiado de que o SUS dispõe para realizar seu objetivo de prevenção e promoção da saúde. Sobre esse tema, analise as
proposições abaixo, marque V (verdadeiro) ou F (falso) e responda:
I) O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária engloba unidades nos três níveis de governo – federal, estadual e municipal – com
responsabilidades compartilhadas.
II) Os Conselhos de Saúde e os Conselhos de Secretários de Saúde participam diretamente do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária.
III)A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é um órgão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária que atua no nível
federal.
A alternativa correta é:
a) F F V.
b) V F V.
c) F V V.
d) V V F.
e) V V V.
20 Todas as alternativas abaixo são relativas às áreas de fiscalização e ingerência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), EXCETO:
a) Propagandas.
b) Agrotóxicos.
c) Cosméticos.
d) Combustíveis.
e) Medicamentos.
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Legislação Municipal
21 Conforme disposto na Lei 702/2009, são competências da Assessoria de Gabinete, EXCETO:
a) Assessorar o Chefe do Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta do Município nas relações com a
imprensa escrita, falada e televisada.
b) Destinar as correspondências oficiais do Prefeito.
c) Participar de reuniões comunitárias, eventos coletivos com a imprensa e outras atividades.
d) Cadastrar e zelar pelo arquivo fotográfico, áudio - visual e de imprensa.
e) Coordenar os serviços de relações públicas em geral.
22 Analise as afirmativas abaixo e assinale a que diz respeito à Coordenação Administrativa da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura do Município de Nova Floresta.
a) Além de desenvolver as atividades de planejamento e estruturação do sistema de ensino, aquisição e distribuição de material e
bens móveis, acompanhamento e controle dos serviços gerais, compete fazer o acompanhamento e controle dos seus bens e
administração de pessoas.
b) Prestar assistência ao titular da pasta no desempenho das suas atribuições, tendo como uma de suas competências coordenar a
elaboração dos convênios, ajustes acordos e atos similares, e acompanhar sua execução.
c) Desempenhar as atividades de planejamento, de desenvolvimento da administração em articulação com as demais unidades
centrais do Sistema Municipal, no âmbito da Secretaria tem sua competência definida em legislação específica, além de
assessorar tecnicamente o titular da Pasta no desempenho das atividades do Órgão.
d) Tem por finalidade planejar e coordenar as ações pedagógicas e educacionais em função das demandas geradas pela
necessidade de desenvolvimento e progressiva extensão da educação básica, visando garantir a melhoria do processo ensino/
aprendizagem.
e) Compete planejar, implementar, acompanhar e avaliar a execução de propostas culturais em consonância com as gerências de
eventos culturais, de desporto, de ações educativas complementares, de arte e cultura.
23 O Plano Diretor do Município, editado através da Câmara Municipal com a sanção do Prefeito, conforme disposição na Lei
Orgânica Municipal, é objeto de:
a) Lei Complementar.
b) Lei Ordinária.
c) Lei Delegada.
d) Decreto Legislativo.
e) Medida Provisória.
24 No que diz respeito ao Orçamento, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I) Em hipótese nenhuma, é permitida a utilização de recursos do orçamento fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou
cobrir déficit de empresas, fundação e fundos especiais.
II) As diretrizes orçamentárias compreenderão, entre outros, diretrizes, objetivos e metas para as ações municipais de execução
plurianual.
III)Caberá ao Procurador Geral do Município examinar e emitir parecer sobre os projetos de planos plurianuais, diretrizes
orçamentárias e orçamentos anual sobre as contas do município apresentados anualmente pelo prefeito.
Assinale a alternativa correta:
a) I, II e III estão corretas.
b) Apenas I está correta.
c) Apenas II e III estão erradas.
d) Apenas III está errada.
e) I, II e III estão erradas.
25 Assinale corretamente, de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município, a o caso em que afirma ser necessária e
obrigatória de emissão de nota de empenho:
a) Na efetivação dos empregados sobre dotações fixadas para cada despesa.
b) Na contribuição para o PASEP.
c) Na amortização, para o serviço de empréstimo e financeiro obtidos.
d) nas despesas relativas a consumo de água, energia elétrica, utilização dos serviços de telefone, postais e telegramas.
e) Nas despesas relativas a pessoal e seus encargos.
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Conhecimentos Específicos
26 Sobre o serviço social é INCORRETO afirmar:
a) O surgimento e desenvolvimento do serviço social são vistos a partir do prisma da questão social, isto é, do surgimento do
proletariado com expressão política própria.
b) O serviço social surge como uma das alternativas às ações caritativas tradicionais, dispersas e sem solução de continuidade, a
partir de uma nova racionalidade no enfrentamento da questão social.
c) O serviço social surge como um dos mecanismos utilizados pelas classes dominantes como meio de exercício de seu poder na
sociedade.
d) O serviço social não participa da reprodução das relações de classes e do relacionamento contraditório entre elas.
e) O serviço social responde tanto as demandas do capital como às demandas do trabalho.
27 As primeiras formulações teóricas do serviço social no Brasil seguem os princípios propostos pela Igreja Católica, determinados
basicamente nas encíclicas Rerum Novarum e Quadragésimo Ano, documentos que propunham o envolvimento dos católicos com
os problemas sociais. Essa perspectiva de formação teórica visa subsidiar a prática profissional dos assistentes sociais sob uma
visão teórica.
Assinale a alternativa correta é:
a) Marxista.
b) Neotomista.
c) Pós-moderna.
d) Racionalista.
e) Estruturalista.
28 Compete ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), na qualidade de órgão normativo de grau superior, o exercício das
seguintes atribuições:
a) Realizar cursos de atualização e especialização para assistentes sociais.
b) Responder pelas questões sindicais que envolvem o exercício profissional dos assistentes sociais.
c) Orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de assistente social, em conjunto com o CRESS.
d) Indicar e selecionar assistentes sociais para o mercado de trabalho.
e) Expedir carteiras profissionais de assistentes sociais, fixando a respectiva taxa.
29 A Constituição Federal de 1988 instituiu a Seguridade Social, definida no artigo 194 como um conjunto integrado de ações de
iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência
social. Sobre o acesso do usuário a tais direitos, é correto afirmar:
a) O direito à saúde é de caráter universal, a assistência social é para quem dela necessitar, independentemente de contribui ção à
seguridade, e o direito à previdência social depende de contribuição prévia.
b) O direito à saúde e à previdência social depende de contribuição prévia, enquanto o acesso à assistência social independe de
contribuição.
c) As três políticas que integram a seguridade social brasileira independem de contribuição prévia.
d) A assistência social é a única política de acesso universal, o que vem se efetivando com a implantação do Sistema Único de
Assistência Social em todo o território nacional.
e) Após a reforma do Estado dos anos 1990 todas as políticas que integram a seguridade social brasileira passaram a ser
contributivas.
30 Qual das alternativas abaixo constitui dever do assistente social na sua relação com os usuários?
a) Incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar.
b) Contribuir para a criação de mecanismos que venham burocratizar a relação com os usuários.
c) Contribuir para a viabilização da participação não efetiva da população usuária nas decisões institucionais.
d) Esclarecer aos usuários, somente quando solicitarem, sobre os objetivos e a amplitude de sua atuação profissional.
e) Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanismos
indispensáveis à participação dos usuários.
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31 O posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos
aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática constitui:
a) Uma das competências do assistente social, de acordo com a Lei de Regulamentação da Profissão.
b) Um dos direitos do assistente social, de acordo com o Código de Ética do Assistente Social, considerando os direitos e as
responsabilidades gerais desse profissional.
c) Um dos princípios fundamentais do Código de Ética Profissional do Assistente Social.
d) Um dos deveres do assistente social, de acordo com o Código de Ética do Assistente Social, considerando os direitos e as
responsabilidades gerais desse profissional.
e) Uma atribuição privativa do assistente social, de acordo com a Lei de Regulamentação da Profissão.
32 A crise de 1929, considerada a primeira crise estrutural do capitalismo após a revolução industrial, colocou em xeque o
capitalismo concorrencial, sustentado no livre mercado preconizado pelo liberalismo ortodoxo. As medidas adotadas para conter a
referida crise se sustentavam nos seguintes pilares:
a) O fordismo, o keynesianismo e a ampliação dos direitos.
b) A social-democracia, a ampliação dos direitos e as políticas sociais contributivas.
c) O fordismo, o toyotismo e as políticas sociais.
d) A reforma do Estado, as políticas sociais universais e a produção flexível.
e) O neoliberalismo, a globalização e a reforma do Estado.
33 No que se refere ao surgimento das políticas sociais somente é possível pensá-las na sociedade burguesa na:
a) Emergência do capital concorrencial.
b) Emergência do capital imperialista.
c) Emergência do capital monopolista.
d) Passagem do capital monopolista para o capital imperialista.
e) Emergência da manufatura.
34 As transformações societárias que ganharam impulso a partir de 1970 trouxeram mudanças ao mundo do trabalho provocadas
pelas requisições do capital no bojo do projeto neoliberal. O modelo neoliberal em sociedades periféricas desenvolveu-se tendo
como pressuposto, EXCETO:
a) A privatização do patrimônio do Estado, transferindo riquezas nacionais ao grande capital.
b) O pleno emprego, em decorrência da ampliação exponencial do processo produtivo industrial e do setor de serviços.
c) A flexibilização da produção e das relações de trabalho, alterando as configurações tayloristas-fordistas e reduzindo os direitos
trabalhistas.
d) A desregulamentação das relações comerciais e financeiras.
e) A flexibilização das proteções comerciais-alfandegárias e a liberalização dos fluxos financeiros.
35 Acerca da questão social, considere as seguinte afirmações.
I) A expressão questão social começa a ser empregada maciçamente a partir da separação positivista, no pensamento conservador,
entre o econômico e o social, dissociando as questões tipicamente econômicas das questões sociais.
II) A questão social diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista
madura, impensáveis sem a intermediação do Estado.
III) A questão social tem a ver com a emergência da classe operária e seu ingresso no cenário político, por meio das lutas
desencadeadas em prol dos direitos atinentes ao trabalho.
Está(ão) correta(s):
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas III.
d) Apenas I e III.
e) I, II e III.
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36 A Política de Saúde construída na década de 1980 expressou avanços na direção do Projeto da Reforma Sanitária. A partir de
1990, ocorre o fortalecimento do projeto de saúde privatista. Assinale a alternativa que não condiz com as propostas do projeto
privatista de saúde:
a) Caráter focalizado.
b) Estímulo ao seguro privado.
c) Terceirização das unidades de saúde.
d) Universalização da atenção à saúde.
e) A descentralização com isenção de responsabilidade do poder central.
37 Verificada a prática de ato infracional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê um conjunto de medidas sócioeducativas. O item abaixo que não condiz com o conteúdo das medidas sócio-educativas prevista no ECA é:
a) A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento, não sendo permitida, em qualquer hipótese, a realização de atividades externas.
b) A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer momento ser prorrogada, revogada ou
substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor.
c) O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a
realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.
d) Obrigação de reparar o dano. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for
o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima.
e) A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada.
38 A Lei 8.662/1993, que regulamenta a profissão do assistente social, enfatiza como atribuição privativa do assistente social
realizar estudos sociais, perícia e laudos em matérias específicas de serviço social. Entre estes o estudo social é uma das principais
ferramentas que fundamentam decisões sobre outrem. Assinale a alternativa que aponta a função do estudo social:
a) Mapear a realidade econômica dos sujeitos.
b) Diagnosticar e emitir parecer com a equipe multidisciplinar.
c) Fomentar as competências e habilidades dos profissionais de Serviço Social.
d) Emitir parecer à autoridade solicitante.
e) Colaborar internamente nas decisões econômicas e políticas das instituições.
39 De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Assistenciais, publicada em 11 de novembro de 2009, os serviços de
Proteção Social Especial de Média Complexidade são:
a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) e Serviço de Proteção em situações de
calamidades públicas e de emergências.
b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço Especializado em Abordagem Social.
c) Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e Serviço de Proteção em situações de calamidades públicas e de emergências.
d) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem Social.
e) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias e Serviço de Convivência e
fortalecimento de Vínculos.
40 Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), entende-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e
provisórias que integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e que são prestadas aos
cidadãos e às famílias em virtude de:
a) Infância, morte, pobreza total e risco social.
b) Envelhecimento, situações de vulnerabilidade constante, situação de risco e de doença.
c) Adolescência, inundações, aposentadoria por invalidez e catástrofes naturais.
d) Envelhecimento aposentadoria por invalidez.
e) Nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.
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