
EDUCADOR SOCIAL 

CONHECIMENTOS GERAIS 

PORTUGUÊS 

 Aposentados que são voluntários sofrem menos de depressão 

 

 Um quinto da população de idosos do planeta sofre 

de depressão, segundo estatísticas da  Organização Mundial da 

Saúde (OMS). A doença costuma se manifestar, na maioria dos casos, 

pouco depois da aposentadoria, quando as pessoas passam a 

acreditar que já não são mais úteis à sociedade, mesmo que isso não 

seja  verdade.  No Brasil, este índice é um pouco inferior - 15% dos idosos 

- , porém, de qualquer forma, é uma triste realidade para muitas 

pessoas. Embora sejam os fatores biológicos, sociais e psicológicos os 

maiores responsáveis pelo desencadeamento dos casos de depressão, 

dizem os médicos, a propensão aumenta nesta faixa etária porque, ao 

parar de trabalhar, muitas vezes os aposentados deixam de fazer 

qualquer outra atividade e acabam perdendo o interesse pela vida. 

 Repassar conhecimentos, doar este tempo que está sobrando e 

descobrir novas potencialidades podem ser grandes e surpreendentes 

experiências para quem está na terceira idade. Os problemas 

relacionados à solidão, tristeza, decepção e até a própria depressão, 

tão comuns nessa fase da vida, têm grandes chances de serem 

solucionadas (ou pelo menos minimizados) se o tempo livre for utilizado, 

por exemplo, para a realização de trabalhos voluntários. É muito 

comum recém-aposentados queixarem-se da falta do que fazer, e para 

quem trabalhou a vida toda isso não é muito fácil de lidar. Os médicos 

normalmente recomendam a prática de atividades ocupacionais, 

como artesanato, exercícios, aulas de dança e informática, dentre 

outras coisas que os agrade. Mesmo assim, às vezes estas atividades 

ainda não são suficientes, pois o que prevalece é o sentimento de não 

serem mais úteis à sociedade. 

 Dentro deste contexto, a psicóloga Danielle Sá, da Sociedade 

Brasileira de Arte, Cultura e Cidadania, aconselha aos aposentados 

realizarem algum tipo de trabalho voluntário, uma prática que só traz 

benefícios - tanto para quem atua quanto para aquele que recebe a 

atenção. Para os idosos, o primeiro benefício é quase instantâneo: a 

recuperação da autoestima e a satisfação de sentir-se importante para 

o outro, o que diminui muito os índices de ansiedade e estresse. O 

voluntariado é, sem dúvida, uma excelente oportunidade para o 

aposentado demonstrar suas habilidades, conhecer novas pessoas, 

dedicar-se a uma causa nobre e ainda exercitar novas competências, 

diz a especialista. Enfim, uma grande motivação para não entregar-se 

ao pijama e ao sofá pelo resto da vida.  Viviane Bevilacqua, Diário Catarinense, 

15/02/2016- 21h46min, atualizada em 15/02/2016- 21h48min 
 



1. Um quinto da população de idosos do planeta sofre de depressão, 

segundo estatísticas da  Organização Mundial da Saúde (OMS). 

A expressão sublinhada pertence à classe gramatical: 

a) Verbo. 

b) Substantivo. 

c) Adjetivo. 

d) Numeral. 

e) Artigo. 

 

2. No Brasil, este índice é um pouco inferior - 15% dos idosos - , porém, de 

qualquer forma, é uma triste realidade para muitas pessoas. 

No período acima, a primeira vírgula foi empregada para: 

a) Separar o vocativo. 

b) Separar o aposto. 

c) Separar o adjunto adverbial antecipado. 

d) Separar elementos de uma enumeração. 

e) Indicar a omissão de um termo. 

 

3. Observe as palavras sublinhadas neste trecho: Repassar 

conhecimentos, doar este tempo que está sobrando e descobrir novas 

potencialidades podem ser grandes e surpreendentes experiências 

para quem está na terceira idade.  

Essas palavras pertencem à classe gramatical: 

a) Substantivo. 

b) Conjunção. 

c) Verbo. 

d) Adjetivo. 

e) Artigo. 

 

4. Os problemas relacionados à solidão, tristeza, decepção e até a 

própria depressão, tão comuns nessa fase da vida, têm grandes 

chances de serem solucionadas (ou pelo menos minimizados) se o 

tempo livre for utilizado, por exemplo, para a realização de trabalhos 

voluntários. 

O autor empregou “à” na primeira linha do período acima porque está 

de acordo com a seguinte regra: 

a) Trata-se de um caso de crase facultativa. 

b) Palavra feminina que admite o artigo a e que dependa, por sua vez, 

de outra que exija a preposição a. 

c) Trata-se de uma locução feminina adverbial. 

d) Trata-se de uma locução feminina prepositiva. 



e) Trata-se de uma locução feminina conjuntiva. 

 

5. Enfim, uma grande motivação para não entregar-se ao pijama e ao 

sofá pelo resto da vida. 

O termo sublinhado expressa ideia de: 

a) Conclusão. 

b) Confirmação. 

c) Consequência.  

d) Explicitação. 

e) Proporcionalidade.   

 

6. Assinale a alternativa que apresenta palavra extraída do texto que 

sofreu alteração com o Novo Acordo ortográfico: 

a) Têm. 

b) Autoestima. 

c) Estresse. 

d) Recém-aposentados. 

e) Propensão. 

 

ESTUDOS SOCIAIS 

 

7. Pela Lei nº 780 de 07.12.1961 foi criado o município de Modelo - 

desmembrado de São Carlos - cuja instalação oficial aconteceu no dia 

31 de dezembro daquele ano. A solenidade teve  lugar  no "Salão Faixa 

Branca" de propriedade do Sr. Osvaldo Schlösser. É correto afirmar que: 

O "primeiro prefeito nomeado", o "primeiro prefeito eleito", o "primeiro 

presidente da câmara de vereadores", o "primeiro deputado estadual 

eleito", residente no novo município de Modelo e o atual presidente da 

câmara de vereadores foram / é / respectivamente: 

a) João Muxfeld, Edwin Engelbert Berger, Osvaldo Schlösser, Dércio 

Knop, Leo Kasper. 

b) Alcides Vicente Delaite, Edwin Engelbert Berger, Leo Kasper, Casildo 

J. Maldaner, Hélio Trevisan. 

c) Edwin Engelbert Berger, Alcides Vicente Delaite, Osvaldo Sehnem, 

Celso Maldaner, Nadir Nicoli. 

d) Leo Kasper, Casildo J. Maldaner, Leopoldo M. Hermes, Dércio Knop, 

Erno Michielin. 

e) Edwin Engelbert Berger, Irineu A. Vogel, Leo Kasper, Casildo J. 

Maldaner, Hélio Trevisan. 

 



8. A população do município de Modelo dedica-se às mais variadas 

atividades econômicas. Todos dão a sua parcela de colaboração para 

o desenvolvimento da comunidade. Assim, os três setores de maior 

destaque na economia de Modelo são: 

a) Extração da madeira, turismo e serviços públicos. 

b) Indústria do vestuário, agricultura e extração de madeira. 

c) Comércio, serviços públicos e agricultura. 

d) Agricultura, indústria e pecuária. 

e) Agricultura, pecuária e serviços públicos. 

 

9. Ultimamente, uma "nova praga" - assim denominada por muitos 

experts - está causando crescentes preocupações e relevantes prejuízos 

aos agricultores e pecuaristas de 26 municípios serranos e do meio-o 

este de Santa Catarina. Notadamente lavouras de milho e de outros 

cereais estão sendo prejudicadas, parcialmente - e até "totalmente"  

destruídas... Esta "nova praga" é / são:         

a) Os grilos e gafanhotos que há mais de sete décadas pareciam 

extintos. 

b) As formigas saúvas, preás e morcegos que atuam na calada da 

noite. 

c) Os javalis que se reproduzem duma forma assustadora e invadem 

lavouras.     

d) As corujas, curucacas e gaviões que são portadores de vírus de 

novas doenças. 

e) Os lebrões, preás e formigas que causam todos os tipos de danos à 

natureza. 

 

10. Lideranças do agronegócio, indústria e comércio, agricultura e da 

sociedade em geral do oeste catarinense, além das melhorias na BR 282 

estão reivindicando, de forma cada vez mais veemente às autoridades 

estaduais e federais: 

a) A reativação da ferrovia, que de norte a sul margeia o lado esquerdo 

do Rio do Peixe. 

b) A navegabilidade dos lagos fluviais do Rio Uruguai para fins turísticos. 

c) A duplicação da BR-282, 

d) A melhoria do aeroporto de Chapecó. 

e) A construção duma ferrovia que ligue o oeste de Santa Catarina a 

portos do nosso litoral. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11. O Art. 4º da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS): A assistência 

social rege-se pelos seguintes princípios: 



I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 

exigências de rentabilidade econômica. 

II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da 

ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. 

III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito 

a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar 

e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de 

necessidade. 

IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação 

de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações 

urbanas e rurais. 

V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 

assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e 

dos critérios para sua concessão. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as alternativas I, II, IV e V estão corretas. 

b) Somente as alternativas I, III, IV e V estão corretas. 

c) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas. 

d) Somente as alternativas II, III, IV e V estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

12. Em relação ao Art. 10 da LOAS  é correto dizer: 

a) Somente os Municípios e o Distrito Federal podem celebrar convênios 

com entidades e organizações de assistência social, em conformidade 

com os Planos aprovados pelos respectivos Conselhos. 

b) Somente os Municípios e o Distrito Federal podem celebrar convênios 

com entidades e organizações de assistência social, mesmo não 

estando em conformidade com os Planos aprovados pelos respectivos 

Conselhos. 

c) União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal podem celebrar 

convênios com entidades e organizações de assistência social, em 

conformidade com os Planos aprovados pelos respectivos Conselhos. 

d) União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal podem celebrar 

convênios com entidades e organizações de assistência social, mesmo 

não estando em conformidade com os Planos aprovados pelos 

respectivos Conselhos. 

e) Somente a União e os Estados, podem celebrar convênios com 

entidades e organizações de assistência social, em conformidade com 

os Planos aprovados pelos respectivos Conselhos. 

 

13. A comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil tem seu 

papel definido. Assinale a alternativa correta: 

I- Contribuir para a sensibilização e mobilização de setores do governo e 

da sociedade em torno da problemática do trabalho infantil.  

II- Sugerir procedimentos complementares às diretrizes e normas do Peti.  



III- Participar, juntamente com o órgão gestor municipal da Assistência 

Social, na definição das atividades laborais priorizadas e no número de 

crianças e adolescentes a ser atendidos no município. 

IV- Participar da elaboração do Plano Municipal de Ações Integradas.  

V- Interagir com os diversos programas setoriais de órgãos ou entidades 

executoras de políticas públicas que tratem das questões das famílias, 

das crianças e dos adolescentes, visando otimizar os resultados do Peti. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as alternativas I, II e III estão corretas. 

b) Somente as alternativas II, III e V estão corretas. 

c) Somente as alternativas I, III, IV e V estão corretas. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

e) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 

 

14. Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

podem ser ofertados nos CRAS, em outras unidades públicas ou em 

entidades privadas sem fins lucrativos, desde quê?  Preencha 

Verdadeiro(V) ou Falso(F): 

(  ) Referenciadas ao CRAS. 

(  )Seguindo as orientações da Tipificação. 

(  ) Que o município ofereça espaço físico. 

(  )Tenha uma pedagoga contratada. 

( ) Tenha um espaço para manter os adolescentes privados de 

liberdade. 

 

Assinale a sequência correta: 

 

a) V, V, F, F, F. 

b) V, F, F, V, F. 

c) F, V, F, V, V. 

d) V, V, V, F, F. 

e) V, F, V, F, V. 

 

15. No Artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente ( ECA) diz 

que: As medidas de proteção à criança e ao adolescente são 

aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem 

ameaçados ou violados. Essas medidas se dão por: 

I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 

II – por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. 

III – em razão de sua conduta. 

IV- porque o adolescente está em depressão. 

V- Por decisão do adolescente. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 

b) Somente os itens I, II e III estão corretos. 



c) Somente os itens I, III, IV estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) Somente os itens II, III, IV e V estão corretos. 

 

16. Assinale a alternativa correta: 

Sobre as Medidas específicas de proteção do ECA, o Artigo 100 dispõe 

que: 

a) As medidas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. 

b) As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não 

governamentais responderão pelos danos que seus agentes causarem 

às crianças e aos adolescentes, caracterizado o descumprimento dos 
princípios norteadores das atividades de proteção específica. 

c) Os planos de aplicação e as prestações de contas serão 

apresentados ao estado ou ao município, conforme a origem das 

dotações orçamentárias.  

d) Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades 

pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários. 

e) As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional 

poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e 

adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, 

fazendo comunicação do fato em até vinte e quatro horas ao Juiz da 
Infância e da Juventude, sob pena de responsabilidade. 

 

17. No Parágrafo 1º do Artigo 101 do ECA diz que: O acolhimento 

institucional e o acolhimento familiar são medidas ________________ e 

____________________, utilizáveis como forma de transição para 

reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em 

família substituta, não implicando privação de liberdade. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços em 

branco acima: 

a) Provisórias e excepcionais. 

b) Provisórias e permanente. 

c) Permanente e excepcionais. 

d) Drásticas e excepcionais. 

e) Provisórias e drásticas.  

 

18. Assinale a alternativa correta: 

No ECA, está assegurado que durante o período de internação, 

inclusive provisória, as atividades pedagógicas serão?  

a) Obrigatórias de forma parcial. 

b) Obrigatórias. 

c) Desnecessárias. 

d) Facultativas. 

e) Somente necessárias quando solicitadas judicialmente. 

 



19. O público alvo do programa de Erradicação do Trabalho Infantil( 

PETI), está assegurado de forma diferenciada. Preencha verdadeiro(V) 

ou falso(F): 

(  )O Programa é destinado, prioritariamente, às famílias com renda per 

capita de até ½ salário mínimo, com crianças e adolescentes de 7 a 14 

anos trabalhando em atividades consideradas perigosas, insalubres, 

penosas ou degradantes. 

(  ) O Programa é destinado, prioritariamente, às famílias com renda per 

capita de até ½ salário mínimo, com crianças e adolescentes de 7 a 17 

anos trabalhando em atividades consideradas perigosas, insalubres, 

penosas ou degradantes. 

(  ) O Programa poderá ainda atender os casos de adolescentes de 15 

anos de idade vítimas de exploração de sua mão de obra, em situação 

de extremo risco. Este atendimento dar-se-á através das estratégias 

operadas pelos Programas Agente Jovem de Desenvolvimento Social e 

Humano e Sentinela. 

( ) O Programa poderá também atender os casos de crianças e 

adolescentes de 7 a 15 anos, oriundos de famílias com renda per capita 

de até ½ salário mínimo, vitimados pela exploração sexual comercial, 

decorrentes de encaminhamento do Programa Sentinela, com 

anuência expressa dos Conselhos Tutelares. 

( ) O Programa poderá também atender os casos de crianças e 

adolescentes de 7 a 15 anos, oriundos de famílias com qualquer renda, 

pois o programa independe da renda per capita, vitimados pela 

exploração sexual comercial, decorrentes de encaminhamento do 

Programa Sentinela, com anuência expressa dos Conselhos Tutelares. 

 

A sequência correta é: 

a) V, V, V, F, F. 

b) V, F, V, V, V. 

c) V, V, V, V, V. 

d) F, F, V, F, V. 

e) V, F, V, V, F. 

 

20. Assinale a alternativa correta: 

Os objetivos específicos do programa de erradicação do trabalho 

infantil ( PETI) são:  

I- Possibilitar o acesso, a permanência e o bom desempenho de 

crianças e adolescentes na escola. 

II - Implantar atividades complementares à escola - Jornada Ampliada. 

Conceder uma complementação mensal de renda - Bolsa Criança 

Cidadã, às famílias. 

III- Proporcionar apoio e orientação às famílias beneficiadas;  

IV- Promover programas e projetos de qualificação profissional e de 

geração de trabalho e renda junto às famílias.  

 

Assinale a alternativa correta: 



a) Somente os itens I, II e III estão corretos. 

b) Somente os itens II, III, IV e V estão corretos. 

c) Somente os itens I, II e V estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) Nenhum dos itens está correto. 

 

21. São de __________________aquelas entidades que de forma 

continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam 

programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social 

básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de 

vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos dessa Lei, e 

respeitada a deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS), de que tratam os incisos I e II do artigo 18 do LOAS. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em 

branco: 

a) Assessoramento. 

b) Atendimento. 

c) Defesa. 

d) Educação. 

e) Aconselhamento pastoral. 

 

22. Para efeitos da presente Convenção (CONVENÇÃO 182), a expressão 

"as piores formas de trabalho infantil" abrange: 

I - Todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, 

tais como a venda e tráfico de crianças, a servidão por dívidas e a 

condição de servo, e o trabalho forçado ou obrigatório, inclusive o 

recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas 

em conflitos armados. 

II - A utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a 

prostituição, a produção de pornografia ou atuações pornográficas. 

III.  Todo Membro que ratifique a presente Convenção deverá adotar 

medidas imediatas e eficazes para assegurar a proibição e eliminação 

das piores formas de trabalho infantil, em caráter de urgência. 

IV- A utilização, recrutamento ou a oferta de crianças para a realização 

para a realização de atividades ilícitas, em particular a produção e o 

tráfico de entorpecentes, tais com definidos nos tratados internacionais 

pertinentes. 

V- O trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é 

realizado, é suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral 

das crianças. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente os itens I, II e III estão corretos. 

b) Somente os itens I, II, III e V estão corretos. 

c) Somente os itens, I, II, IV e V estão corretos. 

d) Somente os itens II, III, IV e V estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 



23. É correto afirmar que o Artigo 5 do ECA assegura que: 

a) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.  

b)A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo  da proteção integral de que 

trata esta lei, assegurando- se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade.  

c) Na interpretação desta lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que 

ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres 

individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 

adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

d) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 

mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 

nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 

dignas de existência. 

e) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais. 

 

24. No artigo 13 do ECA, diz que: Os casos de suspeita ou confirmação 

de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 

comunicados ao _____________________ da respectiva localidade, sem 

prejuízo de outras providências legais. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em 

branco: 

a) Conselho Tutelar. 

b) CRAS. 

c) CAPS. 

d) CREAS. 

e) CMDCA. 

 

25. A __________________________________________, no uso das suas 

atribuições legais e regulares, e considerando o disposto: na 

Constituição Federal de 1988 que em seu Artigo 227 elegeu a criança e 

o adolescente como prioridade absoluta e em seu Art. 7º, inciso XXXIII, 

modificado pela Emenda Constitucional nº 20, de 16/11/1998, proíbe o 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em 

branco: 



a) Secretaria de Educação. 

b) Secretaria de estado de assistência social. 

c) Secretaria da infância. 

d) Secretaria da saúde. 

e) Secretaria segurança pública. 

 

26. Para um melhor planejamento das atividades e ações integradas no 

âmbito estadual que possam, efetivamente, contribuir para a 

erradicação do trabalho infantil. Faz-se necessário um:  

a) Diagnóstico Socioeconômico estadual. 

b) Diagnóstico Socioeconômico e religioso. 

c) Diagnóstico educacional. 

d) Diagnóstico Socioeconômico Regional. 

e) Diagnóstico socioeducativo. 

 

27. A retirada de todos os filhos menores de 16 anos de atividades 

laborais e de exploração. Retirada de todos os filhos menores de 18 

anos de situações de exploração sexual. Apoio à manutenção dos filhos 

na escola e nas atividades da Jornada Ampliada. Participação nas 

atividades sócio-educativas. Participação nos programas e projetos de 

qualificação profissional e de geração de trabalho e renda. Isso diz 

respeito a: 

a) Critérios de Concessão da Bolsa. 

b) Atividades da Jornada Ampliada. 

c) Critérios de Permanência das Famílias no PETI. 

d) Critério de Seleção e Elegibilidade dos Municípios. 

e) Cadastro das famílias. 

 

28.  À Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS cabe, exceto: 

a) Estabelecer as diretrizes e normas do PETI.  

b) Elaborar, porém não divulgar manual contendo os procedimentos 

operacionais do Programa, em consonância com as suas Diretrizes e 

Normas. 

c) Coordenar o Programa no âmbito nacional; promover um amplo 

movimento de sensibilização e mobilização de setores do governo e da 

sociedade, no âmbito nacional, em torno da problemática do trabalho 

infantil. 

d) Promover a celebração dos Pactos Estaduais pela erradicação do 

trabalho infantil.  

e) Elaborar, em parceria com outros Ministérios e outros atores sociais, o 

Plano Nacional de Ações Integradas.  

 

29. No artigo 11 da portaria nº 666, de 28 de dezembro de 2005: As 

famílias em situação de trabalho infantil deverão ter suas informações 

inseridas no CadÚnico, atentando-se para obrigatoriedade do 

preenchimento do seguinte: 



I.  Para as crianças ou adolescentes da família em situação de trabalho 

infantil deverão ser preenchidas as informações do campo nº 270 do 

formulário do CadÚnico.  

II. Para o responsável legal da família, definido preferencialmente como 

a mulher de idade igual ou supe-rior a 16 (dezesseis) anos, o registro de 

ao menos um documento de emissão e controle nacional, notada 

mente o CPF ou o Título de Eleitor.  

III. Para o domicílio e todas as pessoas da família, o preenchimento de 

todos os campos obrigatórios do formulário do CadÚnico.  

IV. Não é necessário o CadÚnico. 

V. Para os vizinhos das crianças ou adolescentes é necessário o 

preenchimento do CadÚnico. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as alternativas I e II estão corretas. 

b) Somente as alternativas, I, III e IV estão corretas. 

c) Somente as alternativas II, III, IV e V estão corretas. 

d) Somente as I, II e V estão corretas. 

e) Somente as alternativa I, II e III estão corretas. 

 

30. Art. 12 da lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993- LOAS, que diz 

respeito ao que compete a União. Assinale a alternativa que não 

corresponde ao artigo mencionado: 

a) Responder pela concessão e manutenção dos benefícios de 

prestação continuada definidos no art. 203 da Constituição Federal. 

b) Atender de os municípios de os estados de forma individualizada. 

c) Cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento 

da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social 

em âmbito nacional; (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011). 

d) Atender, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência. 

e) Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência 

social e assessorar Estados, Distrito Federal e Municípios para seu 

desenvolvimento. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

 

 

 

 




