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PROCESSO SELETIVO 01/2016 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Assistente Social 

 

1. Os telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos deverão ser desligados antes do 

início da prova; 

2. Você está recebendo um caderno de provas com 40 questões de múltipla escolha, com 5 

alternativas de respostas cada, sendo que apenas 1 alternativa estará correta; 

3. Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, 

de tinta azul ou preta; 

4. Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade 

de questões está de acordo com o informado acima. Confira também se sua prova 

corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, 

comunique o fato ao fiscal imediatamente; 

5.  Além do caderno você está recebendo um cartão resposta, complete as informações e 

assine o cartão; 

6. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o cartão resposta, que 

será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão 

resposta é de inteira responsabilidade do candidato. Este cartão não será substituído em 

caso de erro do candidato; 

7. Durante a realização das provas é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, 

bem como, o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, ou ainda, qualquer 

equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do concurso 

público; 

8. No decurso da Prova o candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala se 

acompanhado por um fiscal. 

9. Você terá 4 horas para a realização da prova, incluindo o tempo para preenchimento do 

cartão-resposta. 

10. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de Prova após 60 minutos de 

seu início. 

11. Os 3 últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas e retirar-se 

definitivamente do local simultaneamente, depois de haver rubricado o verso de todos os 

cartões resposta, bem como, o envelope lacrado contendo todos os cartões resposta da sala. 

12. Para o PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA marque somente uma alternativa 

preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que margeia a letra. Não faça 

um X ou qualquer outra marca. 

 

OBS: Você pode destacar esta folha. Utilize o verso para fazer suas anotações.  
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LINGUA PORTUGUESA 

1. Observe as frases abaixo: 

 

I. A mãe vela pelo sono do filho doente. 

II. O barco à vela foi movido pelo vento. 

  

A palavra vela presenta vários sentidos, esta propriedade das palavras é denominada: 

a) Homonímia; 

b) Polissemia; 

c) Sinonímia; 

d) Antonímia; 

e) Nenhuma das alternativas anteriores; 

 

 

2. Complete as frases abaixo com uma das opções que estão entre parênteses e depois 

assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta. 

 

I. Apesar dos inúmeros ___________ Marcos nunca desistiu de seus sonhos. (impecilhos / 

empecilhos). 

II. Marcos tem o _______________ de estudar na melhor escola do município de Videira. 

(previlégio / privilégio). 

III. É bem provável que os pais de Marcos ____________ o mais breve possível. (viagem / 

viajem). 

IV. Marcos trabalha numa ________ de eletrodomésticos. (seção / cessão). 

 

A sequencia correta é: 

a) empecilhos – privilégio – viagem – seção. 

b) impecilhos – privilégio – viajem – seção. 

c) impecilhos – previlégio – viajem – cessão. 

d) empecilhos – previlégio – viagem – cessão. 

e) empecilhos – privilégio – viajem – seção.  

 

3. Conforme definição do Dicionário Aurélio, gramática é o estudo ou tratado dos fatos da 

linguagem, falada e escrita, e das leis naturais que a regulam. Diante do exposto, julgue as 

afirmações abaixo: 

I. O hífen é empregado se o segundo elemento começa por 'h', como por exemplo, em 

super-herói e super-homem. 

II. Os hiatos 'oo' e 'ee' não recebem acento circunflexo, como por exemplo, em abençoo e 

creem. 

III. Os ditongos 'éi', 'ói' e 'éu' só são acentuados se estiverem no final da palavra, como por 

exemplo, em chapéu e anéis. 

Pode-se afirmar que são corretas: 

a) As afirmações I e II apenas; 

b) As afirmações II e III apenas; 

c) As afirmações I e III apenas; 

d) Todas as afirmações; 

e) Nenhuma das afirmações; 
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4. Complete as frases abaixo com uma das opções que estão entre parênteses e depois 

assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta. 

 

I. Durante o ultimo inverno, em vários dias a cidade amanheceu coberta de ___________ 

(cerração / serração). 

II. A ultima ________ da câmara de vereadores começou com um atraso de uma hora. 

(seção / sessão). 

III. Em uma grande operação da polícia foram apreendidos mais de cem quilogramas de 

droga que seria utilizada no _________ local. (tráfego / tráfico). 

IV. Foi anunciado recentemente um grande _________ da orquestra municipal para a noite de 

natal. (conserto / concerto). 

 

a) cerração – sessão -  tráfico – concerto. 

b) serração – seção – tráfico – concerto. 

c) serração – sessão – tráfego – concerto. 

d) cerração – seção – tráfego – conserto. 

e) cerração – seção – tráfico – conserto. 

 

5. Julgue as frases baixo quanto ao emprego correto dos porquês. 

 

I. Por que você comprou este casaco? 

II. Os lugares por que passamos eram encantadores. 

III. Não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. 

 

Pode-se afirmar que estão corretas as afirmações: 

a) I apenas; 

b) II e III apenas; 

c) I e III apenas; 

d) II apenas; 

e) Todas; 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

6. Colômbia e guerrilheiros assinam acordo que põe fim a mais de 50 anos de conflito armado, 

que, ao longo desses anos, deixou um saldo negativo de mais de 200 mil mortos. Todo esse conflito 

começou com reinvindicação de reforma agrária e ao longo do tempo a causa se transformou. 

Apontado como principal articulador para que esse acordo acontecesse, o presidente de Cuba, Raúl 

Castro, celebra em Havana o ato de assinatura, juntamente com o presidente colombiano, Juan 

Manuel Santos, e pelo principal chefe guerrilheiro, Rodrigo Londoño Echeverry, conhecido como 

"Timochenko". Esse grupo de guerrilheiros é conhecido pelo nome de: 

a) ASFARC 

b) FACC 

c) FARC 

d) ANFASQUE 

e) FARQUE 
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7. Vivemos em uma democracia, onde nossos direitos e deveres estão estabelecidos da 

constituição. Elegemos governantes e debatemos ideias com diferentes pontos de vistas com 

liberdade e autonomia. Dentre os três poderes que estão estabelecidos hoje no Brasil, temos a 

seguinte composição: Poder Executivos, que exerce como principal função, a de administrar o 

Estado. O Poder Legislativo, composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, onde o principal 

papel é o controle e fiscalização do executivo. E o Poder Judiciário, que tem a prerrogativa de aplicar 

a lei. Seguindo a ordem disposta acima, assinale a alternativa correta dos presidentes de cada 

instância. 

a) Michel Temer, Renan Calheiros, Agripino Maia e Gilmar Mendes; 

b) Michel Temer, José Sarney, Eduardo Cunha, Ricardo Lewandowski; 

c) Michel Temer, Renan Calheiros, Rodrigo Maia, Ricardo Lewandowski; 

d) Michel Temer, Renan Calheiros, Felipe Maia, Ricardo Lewandowski; 

e) Michel Temer, Renan Calheiros, Rodrigo Maia, Cármen Lúcia; 

 

8. A União Europeia é um importante bloco econômico. Atualmente vive uma crise econômica, 

que já se estende há alguns anos e, mais evidentemente, vive uma crise migratória que esta gerando 

uma onde de violência discriminatória contra os imigrantes. Com isso, vem crescendo uma onda 

separatista, que vai contra o princípio da formação da União Europeia. Nesse contexto, qual dos 

países descritos a baixo referendou sua saída do bloco? 

a) Alemanha 

b) Rússia 

c) Inglaterra 

d) Espanha 

e) França 

 

9. Videira, importante cidade do Vale do Rio do Peixe, com sua base econômica baseada muito 

forte nas atividades industriais, comerciais e agrícola. Tem como presidente da Câmara de 

Vereadores o(a) Vereador(a)? 

a) Christiane Zimmer  

b) Wilmar Carelli  

c) Rafael Balestrin  

d) Wilson Antônio Paeze Segundo  

e) Jacson Darci Locatelli 

 

10. O cenário político nacional esta passando por um momento de muita desconfiança e baixa 

popularidade. A população expressou nas urnas o desejo de mudanças e também deixou claro a sua 

falta de interesse pela política, devido ao alto índice de abstenção, brancos e nulos. Temos muito 

para refletir sobre este cenário, um ponto de reflexão é o que estamos fazendo para acompanhar os 

trabalhos dos políticos que nos representam. Dentro deste contexto, aponte a alternativa que 

contemple os três Senadores de Santa Catarina em exercício na atualidade. 

a) Casildo João Maldaner, Esperidião Amin e Dário Berger. 

b) Esperidião Amin, Luiz Henrique da Silveira e Raimundo Colombo. 

c) Esperidião Amin, Paulo Bornhausen e Dário Berger. 

d) Casildo João Maldaner, Paulo Bornhausen e Dário Berger. 

e) Dalírio José Beber, Dário Elias Berger e Paulo Roberto Bauer. 
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INFORMÁTICA 

 

11. Para excluirmos um arquivo qualquer de nosso computador podemos utilizar a tecla 

“DELETE”, que manda o arquivo direto para a lixeira, após isso podemos esvaziar a lixeira 

apagando-o permanentemente, isso também pode ser feito por atalho no próprio teclado. Qual é o 

comando de atalho para excluirmos permanentemente o arquivo? 

a) SHIFT+DELETE; 

b) CTRL+DELETE; 

c) ALT+DELETE; 

d) WIN+DELETE; 

e) CAPS LOCK+DELETE; 

 

12. Qual é a tecla de atalho utilizada para abrir a janela Windows Explorer? 

a) ALT GR + E; 

b) CTRL + E; 

c) ALT + E; 

d) Tecla Windows + E; 

e) SHIFT + E; 

 

13. Qual é o atalho para formatar um campo com o tipo moeda no programa Microsoft Office 

Excel? 

a) ALT+SHIFT+$; 

b) ALT GR+SHIFT+$; 

c) CTRL+ALT+$; 

d) ALT GR+$; 

e) CTRL+SHIFT+$; 

 

14. No sistema operacional Windows consta a ferramenta gerenciador de tarefas, na qual é 

analisado o desempenho do computador, aplicativos que estão sendo executados, processos que 

estão trabalhando em segundo plano, bem com serviços e outras opções de gerenciamento. 

Podemos localizar o gerenciador de tarefas de formas variadas, uma delas é por meio do atalho: 

a) Control + Shift +Del; 

b) Shift + Tab + Del; 

c) Control + Alt + Del; 

d) Alt + Tab + Del; 

e) Control + Tab + Del; 

 

15. Ao acessarmos algumas páginas da internet, são necessários alguns plug-ins e extensões 

para abertura completa do site. No navegador Mozilla Firefox, qual o caminho para verificar se estes 

plug-ins e extensões estão instalados. 

a) Ferramentas > Opções > Conteúdo  

b) Menu > Complementos  

c) Ferramentas >Opções > Aplicativos 

d) Menu > Opções > Avançado 

e) Menu > Opções > Geral 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16. Segundo a Lei Orgânica do município de Videira SC, ao Município de Videira compete? 

Assinale a alternativa correta. 

a) manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de 

educação infantil e de ensino fundamental; 

b) instituir, planejar e fiscalizar programas de desenvolvimento urbano nas áreas de habitação e 

saneamento básico, de acordo com as diretrizes fixadas na Legislação Federal, sem prejuízo do 

exercício da competência comum correspondente; 

c) dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de 

transgressão da Legislação Municipal; 

d) conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, 

comerciais, prestadoras de serviços e quaisquer outros; 

e) todas as alternativas estão corretas 

 

17. Segundo a Lei Orgânica do município de Videira SC, cabe à Câmara, com a sanção do 

Prefeito, dispor sobre as matérias de competência do Município e especialmente? 

a) deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a 

forma e os meios de pagamento; 

b) estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito; 

c) combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração 

social dos setores desfavorecidos; 

d) proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

e) nenhuma das alternativas 

 

18. Segundo a Lei Orgânica do município de Videira SC, o vereador poderá licenciar-se 

somente? Assinale a alternativa incorreta. 

a) por moléstias devidamente comprovada,  

b) para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do Município; 

c) para tratar de interesses particulares, por prazo determinado, nunca inferior a sessenta dias, 

não podendo reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. 

d) Para licença-gestante ou em licença paternidade;  

e) Nenhuma das alternativas 

 

19. Segundo a Lei Orgânica do município de Videira SC, o processo legislativo compreende? 

Assinale a alternativa incorreta. 

a) leis delegadas 

b) leis ordinárias; 

c) leis Complementares; 

d) emendas à Lei Orgânica do Município; 

e) Leis e Decretos  

 

 

 

 

 



 

8 
 

20. Segundo a Lei Orgânica do município de Videira SC, para concorrerem a outros cargos 

eletivos o Prefeito e Vice-Prefeito, devem renunciar aos mandatos até _____ meses antes do pleito. 

Assinale a alternativa correta. 

a) 4 meses 

b) 5 meses 

c) 6 meses 

d) 7 meses  

e) 8 meses 

 

21. Segundo a Lei Orgânica do município de Videira SC, a Câmara deverá aprovar as leis 

orçamentárias e devolver ao Poder Executivo para sanção ou veto, nas seguintes datas? Assinale a 

alternativa incorreta. 

a) Projeto de Lei do Plano Plurianual, até 30 de Junho do Primeiro ano de cada legislatura; 

b) Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, até 30 de Setembro de cada exercício financeiro; 

c) Projeto de Lei do Orçamento Anual, até 15 de Dezembro de cada exercício financeiro. 

d) Projeto de Lei do Orçamento Anual, até 15 de Setembro de cada exercício financeiro. 

e) Todas as alternativas estão incorretas 

 

22. Segundo o novo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira, o conjunto de 

cargos públicos de caráter comissionado deverá ser, obrigatoriamente, ocupado, no percentual 

mínimo de _____%, por servidores detentores de cargos de provimento efetivo. Assinale a alternativa 

correta.  

a) 5 % 

b) 10 % 

c) 15 % 

d) 20 % 

e) Nenhuma das alternativas 

 

23. Segundo o novo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira, à servidora 

gestante, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão é assegurada a Licença-Maternidade, 

com duração de _____ dias, cuja responsabilidade do pagamento é atribuída ao Regime Geral de 

Previdência Social. Assinale a alternativa correta. 

a) 90 dias 

b) 120 dias 

c) 150 dias 

d) 180 dias 

e) Nenhuma das alternativas  

 

24. Segundo o novo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira, a realização do 

concurso será precedida da constituição de uma Comissão de Fiscalização de Concursos, na 

condição de órgão de controle interno, composta de ___ servidores municipais efetivos e estáveis. 

Assinale a alternativa correta 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 
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25. Segundo o novo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira, a contar da data 

da assinatura do Termo de Posse o servidor terá _____ dias para iniciar o exercício de suas 

atividades, no cumprimento das atribuições inerentes ao seu cargo. Assinale a alternativa correta. 

a) 10 

b) 15 

c) 20 

d) 30 

e) Nenhuma das alternativas  

 

26. Sobre a Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003 é correto afirmar, exceto: 

a) é destinada a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 

(sessenta e cinco) anos. 

b) o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei. 

c) o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social. 

d) nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade 

ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. 

e) é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos previstos nesta lei. 

 

27. Segundo o Estatuto do Idoso a garantia de prioridade no atendimento aos idosos 

compreende: 

 

I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados 

prestadores de serviços à população; 

II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas; 

III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso; 

 

Considerando as opções acima, assinale a alternativa correta: 

a) apenas a opção I está correta. 

b) as alternativas I e II estão corretas. 

c) apenas a alternativa III está correta. 

d) todas as alternativas estão corretas. 

e) nenhuma das alternativas estão corretas.  

       

28. Segundo o Código de Ética do Assistente Social, constituem direitos deste profissional, 

exceto: 

a) garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas na Lei de 

Regulamentação da Profissão e dos princípios firmados neste Código; 

b) livre exercício das atividades inerentes à Profissão; 

c) participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na formulação e 

implementação de programas sociais; 

d) violabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo 

profissional;  

e) desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional; 
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29. O Código de Ética do Assistente Social indica que são deveres do assistente social: 

 

I- desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade, observando a 

legislação em vigor; 

II- utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da Profissão;  

III- abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da 

liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos 

competentes; 

IV- participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no 

atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) apenas a alternativa I está correta; 

b) apenas a alternativa II está correta; 

c) apenas a alternativa III está correta; 

d) apenas a alternativa IV está correta; 

e) todas as alternativas estão corretas. 

 

30. É vedado ao assistente social, segundo o Código de Ética: 

a) pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos de 

interesse da população; 

b) fornecer à população usuária, quando solicitado, informações concernentes ao trabalho 

desenvolvido pelo Serviço Social e as suas conclusões 

c) praticar e ser conivente com condutas anti-éticas, crimes ou contravenções penais na 

prestação de serviços profissionais, com base nos princípios deste Código, mesmo que estes sejam 

praticados por outros profissionais; 

d) denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas da instituição em que trabalha; 

e) integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do profissional, tanto no 

que se refere à avaliação da conduta profissional, como em relação às decisões quanto às políticas 

institucionais. 

 

31. A Lei 8.742 de 07 de Dezembro de 1993 dispõe sobre a organização da Assistência Social e 

define a proteção social como objetivo que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 

prevenção da incidência de riscos, especialmente:  

 

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;   

II - o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 

III- a promoção da integração ao mercado de trabalho;  

IV- a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária;  

V - a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

É correto afirmar que: 

a) as alternativas I e II estão corretas; 

b) a alternativa I está incorreta; 

c) a alternativa III está incorreta; 

d) apenas a alternativa V está correta; 

e) todas as alternativas estão corretas. 
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32. Segundo a LOAS a Assistência Social é regida pelos seguintes princípios, exceto: 

a) supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica; 

b) universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas; 

c) 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; 

d) participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis; 

e) divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos 

recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 

 

33. O Art. 6 da LOAS define que 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). Assinale a alternativa que indica um dos objetivos do SUAS. 

a) descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 

comando único das ações em cada esfera de governo; 

b) a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões 

socioassistenciais; 

c) consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes 

federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva; 

d) primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em 

cada esfera de governo; 

e) estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na 

prestação de serviços de assistência social. 

 

34. Sobre o Sistema Único de Saúde é incorreto afirmar que: 

a) as ações ofertadas no âmbito do Suas têm por objetivo a proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência e à velhice e, como base de organização, o território; 

b) o SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência 

social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas em lei. 

c) a instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário. 

d) a vinculação ao SUAS  é o reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário de que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial; 

e) a vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da assistência social que 

identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território, 

contudo, afiançar a mesma não é objetivo do SUAS. 

 

35. A LOAS define proteção social básica como: 

a) conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a 

reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das 

potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das 

situações de violação de direitos; 

b) conjunto de serviços, programas e projetos que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e 

risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários; 
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c) conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a 

prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades 

e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; 

d) conjunto de serviços, programas e projetos que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e 

risco social e tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a 

defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições; 

e) conjunto de benefícios da assistência social que visa prevenir situações de vulnerabilidade e 

risco social por meio de proteção de famílias e indivíduos. 

 

36. A Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 indica que 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. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos: 

a) à vida, à saúde, à alimentação, à educação; 

b) à vida, à saúde, à profissionalização, à cultura, à educação; 

c) à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à liberdade; 

d) à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

e) 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. 

 

37. A garantia de prioridade sefundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA compreende: 

 

I - primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

II - precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

III - prioridade na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

IV - destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e 

à juventude. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) apenas a opção I está correta; 

b) as opções I e II estão corretas; 

c) a opção IV está incorreta; 

d) a opção III está incorreta; 

e) todas as opções estão corretas. 

 

38. O ECA aponta que toda criança e 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. É assegurado a todas as mulheres o acesso 

aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, 

nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, 

perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sobre o atendimento às 

gestantes, assinale a alternativa incorreta. 
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a) A assistência referida poderá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem 

interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem em 

situação de privação de liberdade.  

b) Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no último 

trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de 

opção da mulher.  

c) Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos 

recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como o 

acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. 

d) Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no 

período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado 

puerperal. 

e) A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar 

saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação 

de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança.    

 

39. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para 

a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de 

educação sanitária para pais, educadores e alunos. Considere as opções a seguir. 

 

I - É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias;  

II - O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes, de 

forma transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à 

criança; 

III - A atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva e será prestada, inicialmente, 

antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal, e, posteriormente, no sexto e no 

décimo segundo anos de vida, com orientações sobre saúde bucal;  

IV- A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema 

Único de Saúde. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) todas as opções estão corretas; 

b) nenhuma das opções estão corretas; 

c) apenas a opção I está incorreta; 

d) apenas a opção IV está correta; 

e) apenas a opção IV está incorreta. 
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40. Segundo o ECA é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua 

família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, 

em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. 

 

I - Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou 

institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo a autoridade 

judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou 

multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou 

colocação em família substituta. 

II - A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se 

prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior 

interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.        

III - A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em 

relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de 

proteção, apoio e promoção.    

IV - Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, 

por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, 

pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial.  

 

Assinale a alternativa correta: 

a) a opção I e II estão corretas; 

b) a opção I, II e III estão corretas; 

c) a opção I está incorreta; 

d) todas as alternativas estão corretas; 

e) nenhuma das alternativas está correta. 

 


