Prova de Conhecimentos Básicos
Questões de 1 a 20
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

Língua Portuguesa — Questões de 1 a 10

Questão

1

O texto tem como propósito principal refletir sobre
Questões de

1a5

01) a importância da globalização para o mundo.
02) os aspectos benéficos que a internet trouxe para a vida
humana.
03) a ausência de cumplicidade e proximidade mútua entre
as pessoas na atualidade.
04) os diferentes e eficazes meios de comunicação entre os
indivíduos em todo o globo.
05) o novo modo de convivência entre os seres humanos em
um mesmo ambiente.
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É repetitivo falar da globalização e das mudanças
que causou no mundo, sobretudo nos meios de
comunicação. Agora estamos conectados com tudo e
todos! Uau! Somos uma grande aldeia global. Iphones,
Whatsapp, facebook, o mundo on line 24 horas nos
acompanhando, o GPS nos situando, fotografias em
tempo real. E, para a maioria das pessoas, falta aquele
abraço caloroso, cantado outrora por Gilberto Gil.
A humanidade caminha sozinha, nos seus contatos
digitais, que não preenchem nada mais do que o tempo
dos olhos atentos que buscam um chamado, um contato,
um clique. Ansiosos, abrem o Facebook em busca de
algo que chame atenção, uma curtida, um
compartilhamento. E não têm, ao lado, ninguém para
curtir e para compartilhar, realmente, o que falta ? Basta
um blackout ! No minuto seguinte, um silêncio
ensurdecedor, de repente, todos se deitam sob a alegação
de que não há nada para se fazer. “Tem sim, vem cá,
me dá um abraço, um beijo, vamos conversar, como vai
você? O que tem feito da tua vida? Quais teus projetos?
Lembra-se de mim, somos amigos, parentes, sou tua
mãe, sou teu pai, sabia? Vamos ficar um pouco juntos,
pode ser?”.
A ocupação mental não apaga a necessidade de
afeto do ser humano. Essa é primordial, nasce conosco.
A razão dos consultórios psicológicos e psiquiátricos
lotados é justamente essa falta de afeto. Muitos pais
dizem amar os filhos em ações, pagando escola, roupas,
calçados, alimentação, entre outras coisas. Sim, isso
é amor no sentido de suprir as necessidades básicas.
No entanto não substitui a necessidade de afetos
carinhosos de intimidade, compreensão, tolerância e
proximidade.
A solidão em família é uma triste realidade nos
lares. O isolamento, o famoso “cada um na sua”, “cada
um no seu quadrado”, é um fato que não podemos
ignorar. Tanto progresso nos meios de comunicação e
os pais não conhecem seus filhos. Tanta tecnologia e
marido e mulher não têm mais intimidade. Tantas redes
sociais e os amigos não mais se encontram. Tanta gente
digitando e alguém morrendo de solidão ao seu lado. É
importante romper esse cordão de isolamento, sair um
pouco desse mundo mecânico e virtual e partir para
o abraço. Não tem amigos reais, de carne e osso?
Construiu muros e não pontes? Ainda dá tempo.

Questão

2

Considerando-se a temática abordada, pode-se afirmar que
o texto apresenta
01) uma discussão desnecessária, pois são sem fundamento
as observações.
02) uma advertência social a todos aqueles que se encontram
desprovidos de consciência do valor de um afeto real.
03) um comentário ineficaz e desproposital, já que as
observações não correspondem à realidade dos fatos.
04) uma crítica sem pertinência relacionada com a realidade
social contemporânea.
05) um tributo à globalização e a seus novos modos de
aproximar as pessoas.
Questão

3

“A ocupação mental não apaga a necessidade de afeto do
ser humano. Essa é primordial, nasce conosco.” (l. 24-25)
A palavra em negrito tem o mesmo sentido que
01) inegável.
02) importante.
03) interessante.
Questão

04) incomparável.
05) imprescindível.

4

A passagem transcrita do texto em que ocorre uma palavra de
sentido figurado é a
01) “E, para a maioria das pessoas, falta aquele abraço
caloroso” (l. 7-8).
02) “A humanidade caminha sozinha, nos seus contatos
digitais” (l. 9-10).
03) “Muitos pais dizem amar os filhos em ações” (l. 27-28).
04) “A solidão em família é uma triste realidade nos lares.”
(l. 34-35).
05) “Construiu muros e não pontes?” (l. 45).
Questão

5

“Sim, isso é amor no sentido de suprir as necessidades
básicas. No entanto não substitui a necessidade de afetos
carinhosos de intimidade, compreensão, tolerância e
proximidade.” (l. 29-33)
O conectivo “No entanto”, em negrito no trecho destacado,
introduz uma oração que tem valor

VOLPI, Guto. A dança da solidão na sociedade High Tech. Disponível
em: <http://casodepolitica.com.br/arquivos/8448>. Acesso em: 3 mar.
2016.

01) temporal.
02) aditivo.
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03) explicativo.
04) adversativo.
05) consecutivo.
Questões

04) Nos dois balões, a vírgula poderia ser substituída por
ponto e vírgula, sem prejuízo da mensagem.
05) Somente no primeiro balão, a vírgula poderia ser
dispensada sem prejuízo de ordem gramatical; no
segundo, o seu uso é obrigatório, pois separa orações
coordenadas.

6a8

TEXTO:

Questões

9 e 10

Tecnologia do agora

5

MANHÊ, posso usar a internet. Disponível em: <https://www.google.com.
br/search?q=imagem+sobre+o+uso+excessivo+da+internet+e+seus+
males&w>. Acesso em: 3 mar. 2016.
Questão

10

6

Em relação à mensagem dessa charge destacada, é correto
afirmar:
01) As diferentes imagens de internautas representam
exemplos de subserviência humana à tecnologia.
02) As duas pessoas que aparecem usando um computador
se encontram conectadas entre si.
03) As duas personagens, embora estejam conectadas à
internet, mantêm diferentes contatos virtuais.
04) Os internautas não se conhecem, pois estão em tempo
e lugar diferentes, embora estejam conectados à internet.
05) Os indivíduos que aparecem conectados revelam o quanto
a internet interessa a diferentes faixas etárias.
Questão
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20

7

As formas verbais “posso” e “ pode”, no diálogo expresso nos
balões,

25

01) pertencem a diferentes formas nominais, respectivamente:
possuir e poder.
02) estão no mesmo tempo verbal, embora em vozes
diferentes.
03) possuem o mesmo pronome pessoal indicador de agente
da ação: eu.
04) indicam ações reveladoras de possibilidade real em
tempo mediato.
05) apresentam-se em diferentes tempos verbais: “posso”
expressa um desejo em tempo real, enquanto “pode”
expressa ordem.
Questão
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8

Em relação ao uso das vírgulas dos balões, está correto o que
se afirma em
01) Nos dois primeiros balões, as vírgulas separam
circunstâncias deslocadas.
02) No primeiro balão, usou-se a vírgula após um vocativo;
no segundo, para separar orações coordenadas
independentes.
03) No primeiro balão, a vírgula separa um aposto explicativo;
no segundo, uma oração subordinada.

40

2

Estou ficando cansado
Da tal tecnologia
Só se fala por e-mail
Mensagem curta e fria
Twitter e Facebook
Antes que eu caduque
Vou dizer tudo em poesia.
Não é mais como era antes
É tudo abreviado
Você” só tem duas letras
O “O” e o “E” foi riscado
Para declarar o amor
Basta botar uma flor
E um coração desenhado.
Arroba agora não pesa
É parte de um endereço
Ponto final nem se usa
Ou vai até no começo
Agora é .com
Se o saite é muito bom
Ele vale um alto preço.
[...]
Tenho saudade das cartas
Escritas com a própria mão
Mandava no mês de Junho
Só chegava no Verão
Mas matava a saudade
Era texto de verdade
Nas linhas do coração.
Agora, escrevo e envio
Chegando na mesma hora
Mas quando vou prosear
A pessoa foi embora
Abriu outro aplicativo
O mundo ficou cativo
Da tecnologia do agora.
Felizmente, pra orar
Não precisa de internet
Deus escuta todo mundo
Se quiser, faça esse teste
Dois-pontos são dois joelhos
Seus lábios são aparelhos
Deixe que Deus interprete.

DUARTE, Milton. Tecnologia do agora. Cordel moderno. Disponível
em: <http://www.recantodasletras.com.br/poesias/3186743>. Acesso
em: 3 mar 2016.
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9

Questão

Sobre a mensagem do poema-cordel “Tecnologia do agora”, está correto o que se afirma em
01) O texto é uma homenagem à internet e a seus recursos pela rapidez com que ela atende aos desejos de seus internautas.
02) As comunicações da atualidade, para o autor, são bem melhores que as do passado devido à rapidez com que as pessoas
se comunicam.
03) Os meios tradicionais de comunicação são mais eficientes que os atuais, porque não só partem do coração, mas também
preenchem as necessidades de afeto.
04) A língua portuguesa, por causa da internet, foi enriquecida e facilitou a comunicação, e, por isso, ler e escrever
tornaram-se um hábito saudável.
05) Os contatos feitos pela internet trazem proximidade entre os indivíduos e a possiblidade de conversas duradouras.
Questão

10
“ Agora, escrevo e envio
Chegando na mesma hora
Mas quando vou prosear
A pessoa foi embora
Abriu outro aplicativo
O mundo ficou cativo
Da tecnologia do agora” (v. 29- 35)

Analisando-se os aspectos da língua nos versos destacados do poema, pode-se afirmar:
01)
02)
03)
04)
05)

“Agora” e “embora” pertencem à mesma classe gramatical.
A forma nominal “Chegando”, no contexto, sugere um fato imediato.
A forma verbal “Abriu” apresenta-se com o mesmo agente da ação expressa por “ficou”.
A palavra “aplicativo” é uma paroxítona, assim como é “prosear”.
O vocábulo “outro” é um pronome que indica posse.

* * *
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Conhecimentos Contemporâneos/Legislação
Questões de 11 a 20
Questão

05) O fenômeno do derretimento das calotas polares se
observa, também, nas geleiras, em cadeias montanhosas,
como o Himalaia, os Alpes e os Andes.

11

Marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.
Nas terras indígenas, a exploração e o aproveitamento dos
recursos naturais só podem ser realizados com a autorização
do Estado brasileiro. Porém esses territórios são alvos de
atividades ilegais.

Questão

A fonte de energia renovável que mais cresceu na participação
da matriz energética brasileira, em 2015, foi a
01)
02)
03)
04)
05)

São atividades ilegais:
( ) A construção das Usinas Hidrelétricas de Belo Monte e
Santo Antônio.
( ) A prática da pecuária extensiva, voltada para a produção
de carne.
( ) Os esquemas de atividades garimpeiras que movimentam
milhões de reais.

15

Hoje, no Brasil, existem cerca de 45 milhões de pessoas com
algum tipo de deficiência. A lei sancionada pelo Governo
Federal, em julho de 2015, traz regras e orientações para a
promoção dos direitos e liberdades dos deficientes, com o
objetivo de garantir a esses indivíduos inclusão social e
cidadania.
O trecho que foi vetado pela Presidente, na época de sua
sanção, e que gerou críticas diz respeito

12

01) ao impedimento do ingresso de pessoas com deficiência
em planos privados de saúde.
02) à existência de cotas reservadas pelas empresas de
exploração de serviços de táxi para condutores com
deficiência.
03) à proibição da cobrança de valores adicionais em
matrículas e mensalidades de instituições de ensino
privado a alunos com deficiêcia.
04) à obrigatoriedade da empresa com menos de 100
funcionários de possuir, no seu quadro funcional, pelo
menos, um indivíduo com deficiência.
05) à possibilidade de um trabalhador com deficiência recorrer
ao FGTS quando receber prescrição de prótese para
promover sua acessibilidade.

“O ser que entrega o outro nunca foi bem visto no convívio
social”.
As investigações da operação Lava Jato colocaram a figura do
delator no centro das atenções, ao fazer uso da delação
premiada, isso porque
01) a redução da pena do delator inclui apenas a identificação
de coautores.
02) a recompensa da colaboração premiada se faz através
de valor monetário.
03) os delatores são indivíduos que também praticaram
crimes ligados à mesma operação.
04) a delação premiada ainda é uma novidade no país, apesar
de a legislação já ter sido regulamentada desde o século
passado.
05) essa técnica de investigação é considerada um
instrumento ineficaz no combate ao crime de corrupção.
Questão

solar.
eólica.
nuclear.
geotérmica.
termoelétrica.

Questão

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a
01) V F V
02) F F V
03) V V F
04) F V F
05) F V V
Questão

14

Questão

16

13

O aquecimento global está esquentando a Terra e a
temperatura tende a subir ainda mais, nos próximos anos.
Sobre as consequências do aquecimento global, já verificadas
no planeta, é correto afirmar:
01) A elevação do nível do mar tem submergido vastas áreas
territoriais da América do Norte.
02) Imensos depósitos de gás metano, que se encontravam
embaixo do Oceano Ártico, têm sido liberados.
03) A erosão e o alagamento de áreas de terra firme têm
obrigado populações a se deslocarem para outras
regiões.
04) O grande afluxo de água doce nos oceanos tem gerando
desequilíbrios na salinidade e a extição da fauna e da flora
marinhas.
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Apresenta uma crítica, reproduzida na tirinha, direcionada aos
impactos da tecnologia na vida das pessoas a alternativa

05) A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo,
somente quando eivados de irregularidades sanáveis.

01) A alienação dos usuários, gerada pela praticidade dos
aparelhos tecnológicos com grande capacidade de
armazenamento.

Questão

A respeito da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, é correto
afirmar:

02) A incapacidade de armazenamento por parte dos usuários
das novas tecnologias, face ao excesso de informações.

01) O processo legislativo municipal compreende a
elaboração de emendas à Lei Orgânica Municipal, leis
complementares, leis ordinárias, leis delegadas,
resoluções, decretos legislativos e medidas provisórias.
02) A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante
proposta do Prefeito Municipal ou de dois terços, no
mínimo, dos membros da Câmara Municipal.
03) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito,
ou vacância do cargo, assumirá a administração municipal
o Presidente da Assembleia Legislativa.
04) O Prefeito Municipal é obrigado a realizar consultas
populares para decidir sobre assuntos de interesse
específico do município, de bairro ou de distrito, cujas
medidas deverão ser tomadas diretamente pela
administração municipal.
05) A Procuradoria Geral do Município tem por chefe o
Procurador Geral do Município, nomeado pelo Presidente
da Câmara Municipal dentre integrantes de carreira de
Procurador Municipal ou por advogado de notável saber
jurídico e reputação ilibada.

03) A elevada massificação das informações em tempo real,
reduzindo o interesse pelo conhecimento.
04) A facilidade de aquisição de aparelhos tecnológicos que
dispõem de muitas funções e memórias.
05) O aumento da interatividade, possibilitada pelo acesso
irrestrito às novas tecnologias de comunicação.
Questão

17

Com base no Estatuto do Servidor Público de Ilhéus — Lei
o
n 3.760, de dezembro de 2015 —, os cargos públicos são
01) um conjunto de atribuições e responsabilidades atribuidas
a um servidor, criado por meio de decreto, com
denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres
municipais.
02) políticas públicas acessíveis a todos os brasileiros,
criadas por lei em número certo, sem denominação
própria e vencimentos pagos pelos cofres municipais.

Questão

03) funções acessíveis a todos os brasileiros, criadas por
portaria em número incerto, com denominação própria e
vencimentos pagos pelos cofres municipais.

01) As sessões da Câmara Municipal de Ilhéus serão
públicas, salvo deliberação em contrário, de um terço dos
vereadores, adotada em razão de motivo relevante.
02) Os vereadores serão obrigados a testemunhar sobre
informações recebidas ou prestadas em razão do
exercício do mandato, bem como sobre as pessoas que
lhes confiaram ou deles receberam informações.

05) um conjunto de atribuições e responsabilidades atribuidas
a um servidor, criado por meio de resolução, com
denominação imprópria e vencimentos pagos pelos
cofres municipais.

03) É defeso aos vereadores, desde a expedição do diploma,
ser titular de mais de um cargo ou mandato público
eletivo.

18

De acordo com Estatuto do Servidor Público de Ilhéus — Lei
o
n 3760/15 — é correto afirmar:
01) Ao servidor ocupante de cargo em comissão e que seja
integrante do quadro de provimento efetivo, só serão
concedidas licenças para tratamento de saúde e à
gestante, à adotante, além dos casos de paternidade.
02) A licença, por motivo de doença em pessoas da família
do servidor, somente será deferida pela autoridade
superior se a assistência direta do servidor for
indispensável e puder ser prestada simultaneamente com
o exercício do cargo.
03) É defeso ao servidor público atuar como procurador ou
intermediário junto a repartições públicas, salvo quando
se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais
de parentes até segundo grau e de cônjuge ou
companheiro.
04) As penalidades de advertência e de suspensão terão seus
registros suspensos após o decurso de três e cinco anos
de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor houver,
nesse período, praticado nova infração disciplinar.

20

Sobre a Lei Orgânica do Município de Ilhéus, é correto afirmar:

04) incumbências acessíveis a todos os brasileiros, criadas
por lei em número certo, com denominação própria e
vencimentos pagos pelos cofres municipais.

Questão

19

04) Compete ao Presidente da Câmara, dentre outras
atribuições, solicitar, por decisão da maioria simples da
Câmara, a intervenção no município nos casos admitidos
pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual.
05) As atividades da Câmara serão realizadas por meio da
Secretaria e da Consultoria Jurídica, órgão auxiliares, que
terão seu funcionamento e organização disciplinada por
resolução.

Fonte de ilustração
Questão 16
GALMARDO. Batente. Disponivel em:< http://www.gestão escolar. dia
dia. pr. gov.br>. Acesso em: 15 fev.2016. Adaptado.

* * *
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Prova de Conhecimentos Específicos
Questões de 21 a 40
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
Questão

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a

21
o

O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu Art. 3 reza
que toda criança e adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata essa 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.

01) F F V F F
02) F V F V V
03) F F V V V
Questão

No que se refere à colocação em família substituta, o Art. 28,
do ECA, afirma que essa prática só ocorrerá mediante guarda,
tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da
criança ou adolescente, nos termos dessa Lei.
o

O parágrafo (§) 6 dessa lei afirma que “Em se tratando de
criança ou adolescente indígena ou proveniente de
comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório”

01) os direitos da criança e do adolescente semelhante aos
adultos e qualquer cidadão.
02) a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, e não
meros “objetos” da intervenção estatal.
03) o limite estabelecido na declaração universal dos direitos
humanos.
04) o mercado como maior interventor frente ao público-alvo
dessa lei, tendo em vista a omissão do Estado.
05) os limites previstos nessa lei ao público-alvo,
contemplados somente em 2015 através do Decreto
Ministerial 12.987/2015.

( ) que sejam consideradas e respeitadas sua identidade
social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como
suas instituições, desde que não sejam incompatíveis
com os direitos fundamentais reconhecidos por essa lei
e pela Constituição Federal.
( ) que, durante todo o processo de análise da conjuntura
em que se encontra a criança e/ou o adolescente, sejam
retirados desse convívio social e comunitário, de forma
a não sofrer influências de terceiros, concedendo lisura
ao processo em voga.
( ) que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio
de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia.
( ) a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal
responsável pela política indigenista, no caso de crianças
e adolescentes indígenas, e de antropólogos, perante a
equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá
acompanhar o caso.
( ) independentemente da organização profissional da
composição da comarca, fórum ou juizado local, o parecer
final sobre o caso deverá ser emitido de forma precisa
por 02 (dois) profissionais do serviço social, considerando
a precisão e propriedade deste sobre a legislação e
diagnóstico social, além da imparcialidade sobre os
atores envolvidos.

22

Assinale V nos itens verdadeiros e F, nos falsos.
O Art. 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente defende o
direito à liberdade expressos entre os aspectos
( ) opinião e expressão.
( ) crença e culto religioso [53].
( ) participar da vida familiar e comunitária,
discriminação.
( ) participar da vida política, na forma da lei.
( ) buscar refúgio, auxílio e orientação.

sem

A alternativa que indica a sequencia correta, de cima para baixo,
é a
01) F V F V F
02) F F V V V
03) V V V F F
Questão

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a

04) V V F F V
05) V V V V V

01)
02)
03)
04)
05)

23

Assinale V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.
Em se tratando do direito à convivência familiar e comunitária,
o Art. 19 do ECA declara que toda criança ou adolescente tem
direito a
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

FFFVF
VVVFV
VFVVV
FVFVF
VVVVV

Questão

25

Assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

ser criado e educado no seio da sua família.
ser criado excepcionalmente em família substituta.
e lhe é assegurada a convivência familiar.
e lhe é assegurada a convivência comunitária.
conviver em ambiente livre da presença de pessoas
dependentes de substâncias entorpecentes.

Prefeitura Municipal de Ilhéus - Concurso Público - Edital no 002/2016
Nível Médio/Técnico - Orientador Social

24

Assinale com V as afirmativas verdadeiras e F nas falsas.

Mediante afirmação expressa nesse artigo, o presente
dispositivo traz uma importante inovação em relação à
sistemática anterior ao ECA, na medida em que reconhece

Questão

04) V V F F F
05) V V V V V

Em consonância com o disposto na LOAS, capítulo II, seção
o
I, artigo 4 , a Política Nacional de Assistência Social rege-se
pelos seguintes princípios democráticos:
( ) Soberania do atendimento às necessidades locais sobre
as exigências de rentabilidade econômica.
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( ) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o
destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais
políticas públicas.

Questão

Na proposta do SUAS, é condição fundamental a reciprocidade
das ações da rede de proteção social básica e especial, com
centralidade na família, sendo consensado o estabelecimento
de fluxo, referência e retaguarda entre as modalidades e as
complexidades de atendimento, bem como a definição de
portas de entrada para o sistema.

( ) Respeito à dignidade e à autonomia dos usuários e
acesso aos benefícios e serviços eventuais, bem como
ao de prestação continuada para aqueles que comprovem
necessidade.
( ) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se
equivalência às populações urbanas e rurais.

Assim, a nova relação público e privado deve ser regulada,
tendo em vista a definição dos serviços de proteção básica
e especial, a qualidade e o custo dos serviços, além de
padrões e critérios de edificação.

( ) Intersetorialidade acerca dos serviços prestados na
atenção básica e média complexidade, bem como sobre
os recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios
para sua concessão.

Nesse contexto, as entidades prestadoras de assistência
social integram o Sistema Único de Assistência Social não só
como prestadoras complementares de serviços socioassistenciais,
mas como
01) cofinanciadoras dos serviços prestados, sobretudo por
seus perfis de filantrópicas e sendo representadas pela
sociedade civil, atuantes nas áreas socioassistenciais.
02) mantenedora dos serviços prestados de forma plena,
mesmo tendo a contribuição fiscal dos governos (federal,
estadual e municipal) em alguns dos casos, dentro das
áreas socioassistenciais.
03) terceirizada direta, não necessitando licitação via edital e
nem monitoramento e acompanhamento pleno das ações,
apenas aos casos que apresentem Termo de Idoneidade
Social emitido pelo CEAS, comprovando desempenho de
ações dentro do campo da assistência social.
04) cogestoras através dos conselhos de assistência social
e coresponsáveis na luta pela garantia dos direitos
sociais em garantir direitos dos usuários da assistência
social.
05) gestão direta do Estado via ação civil pública, desenvolvida
em parceria com OSCIP’s, ONG’s, Terceirizadas,
Associações e Fundações, sendo que estas devem atuar
diretamente na defesa dos direitos socioassistenciais.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a
01)
02)
03)
04)
05)

FVFVF
VFVFV
FFFVV
VVFVF
VVVVV

Questão

26

A partir da Política Nacional de Assistência Social defende-se
a “centralidade na família” na política, sempre com vistas à
superação da focalização, tanto relacionada a situações de
riscos.
Nesse sentido, compreende-se que a centralidade na
família é
01) voltada a ações minimalistas e apaziguadoras que
correspondam aos mínimos sociais desejáveis ao
cidadão que faz uso dos direitos provindos da assistência
social.
02) garantida no país desde a década de 1930, pois mediante
história, a igreja católica sempre ocupou seu espaço de
acolhedor social e responsável pelos mais “frágeis”
socialmente, sendo que, a partir de então, surge a
necessidade do acolhimento à família de baixa renda por
ações benevolentes e de caridade.
03) garantida à medida que, na Assistência Social, com base
em indicadores das necessidades familiares, se
desenvolva uma política de cunho universalista, que em
conjunto com as transferências de renda em patamares
aceitáveis se desenvolva, prioritariamente, em redes
socioassistenciais que suportem as tarefas cotidianas de
cuidado e que valorizem a convivência familiar e
comunitária.
04) prevista desde a “Era Vargas”, logicamente sem o aparato
político e crítico que o país possui nas últimas décadas,
sempre esteve presente na vida das famílias brasileiras
menos abastadas, sobretudo as crianças órfãs e viúvas.
05) compreendida como a maior estratégia comunista do
país, sobretudo por alocar valor substantivo em mãos das
mulheres “chefes de famílias” e estas obtiveram com isso
o potencial para tornarem-se empreendedoras sociais e
protagonistas das suas vidas.
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Questão

28

Na Política Nacional de Assistência Social, a participação
popular foi efetivada com a Lei Orgânica da Assistência Social
o
em seu Art. 5 , inciso II, ao lado de duas diretrizes: a
descentralização político-administrativa para Estados, Distrito
Federal e Municípios, com o comando único em cada esfera
de governo e a primazia da responsabilidade do Estado na
condução da política de assistência social em cada esfera de
governo.
No que tange à participação popular, tem-se esse exercício
expresso através do controle social, este considerado
instrumento de efetivação pública no processo de gestão
político administrativa-financeira e técnico-operativa, com
caráter democrático e descentralizado.
Dentro dessa lógica, o controle do Estado é exercido

7

01) hierarquicamente, realizado através dos seus órgãos e
superintendências diretas e indiretas, representadas
pelos três níveis de governos.
02) deste para com a sociedade, controlando o modo de vida
dos cidadãos, observando sempre o direcionamento a ser
dado coletivamente, sobretudo, para o bem e os
interesses de gestão.
03) pela sociedade na garantia dos direitos fundamentais e
dos princípios democráticos balizados nos preceitos
constitucionais.
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04) paritariamente, especialmente após a efetivação da Lei
o
n 8.152/90, que trata especificamente do controle social.
05) pelos governantes e por seus eleitores, de modo a
garantir gestão democrática e descentralizada nas três
esferas de governo.
Questão

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a
01) F F F V V
02) V V V F F
03) V F V V F

29

04) V V F V V

Identifique com V os princípios verdadeiros e com F, os falsos.
A proteção social de Assistência Social consiste no conjunto
de ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios ofertados
pelo SUAS para redução e prevenção do impacto das
vicissitudes sociais e naturais ao ciclo da vida, à dignidade
humana e à família como núcleo básico de sustentação afetiva,
biológica e relacional.

05) V V V V V
Questão

31

Conforme indicado na Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, a República Brasileira rege-se, nas suas
relações internacionais, por princípios, que são

A proteção social de Assistência Social, ao ter por direção o
desenvolvimento humano e social e os direitos de cidadania,
tem por princípios

01) independência nacional; prevalência dos direitos
humanos e autodeterminação dos povos.

(
(
(
(
(
(

03) intervenção nas nações aliadas; concessão de asilo
político e apoio à ocorrência de guerras para resolução
de conflitos.

)
)
)
)
)
)

a
a
a
a
o
a

02) intervenção nas nações aliadas; igualdade entre os
Estados; defesa da paz.

matricialidade sociofamiliar.
territorialização.
proteção pró-ativa.
integração à seguridade social.
controle social verticalizador.
integração às políticas sociais e econômicas.

04) apoio à ocorrência de guerras para resolução de conflitos;
repúdio ao terrorismo e ao racismo e cooperação entre
os povos para o progresso da humanidade.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a
01)
02)
03)
04)
05)

F
V
V
F
V

Questão

05) independência nacional; intervenção nas nações aliadas
e concessão de asilo político.

VFVFF
FVFVF
VVVFV
FFFVV
VVVVV

Questão

No que se refere aos direitos políticos, a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, no seu Art. 14,
determina que “A soberania popular será exercida pelo sufrágio

30

universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para

A vigilância socioassistencial, termo utilizado a partir do
Sistema Único de Assistência Social, previsto desde a Política
Nacional de Assistência Social, consiste no desenvolvimento
da capacidade e de meios de gestão assumidos pelo órgão
público gestor da Assistência Social para conhecer a presença
das formas de vulnerabilidade social da população e do
território pelo qual é responsável.

todos e, nos termos da lei, mediante”
01) indicação.
02) referendo dos governadores.
03) iniciativa popular.
04) iniciativa presidencial.

Dentre as funções de vigilância social no âmbito da Assistência
Social, assinale com V as alternativas verdadeiras e com F,
as falsas.

05) plebiscito distrital.
Questão

( ) Produz, sistematiza informações, constrói indicadores e
índices territorializados das situações de vulnerabilidade
e risco pessoal e social, que incidem sobre famílias /
pessoas, nos diferentes ciclos de vida (crianças,
adolescentes, jovens, adultos e idosos).
( ) Identifica pessoas capacidade pessoal para o trabalho e
renda, sem deficiência, sem histórico deabandono.
( ) Identifica a incidência de crianças, adolescentes, jovens,
adultos e idosos vítimas de formas de exploração, de
violência, de maus tratos e de ameaças.
( ) Identifica a incidência de vítimas de apartação social, que
lhes impossibilite sua autonomia e integridade,
fragilizando sua existência.
( ) Exerce vigilância sobre os serviços de Assistência Social
prestados pelos município com capacidade menor que
20 mil habitantes, em especial aqueles que possuam
demandas de usuários abusivos de drogas lícitas, como
o álcool e tabaco.
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33

De acordo com o preconizado pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, no que se refere à intervenção
da União nos Estados e no Distrito Federal, ela é possível para
01) restringir a integridade nacional.
02) acompanhar invasão estrangeira ou de uma unidade da
Federação em outra.
03) restringir livre exercício de qualquer dos Poderes nas
unidades da Federação.
04) impedir a execução de lei federal, ordem ou decisão
judicial.
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05) assegurar a observância do princípio constitucional
aplicação do mínimo exigido da receita resultante
impostos estaduais, compreendida a proveniente
transferências, na manutenção e desenvolvimento
ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.
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Questão

34

Questão
o

A Política Pública de Assistência Social,conforme apresentado
em sua normativa, “realiza-se de forma integrada às políticas
setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais,
visando ao seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais,
ao provimento de condições para atender contingências
sociais e à universalização dos direitos sociais”. (BRASIL,
2004), objetiva

De acordo com a Lei n 8.069, de 13 de julho de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências, a adoção de criança e de adolescente
pode ser feita
01) por procuração.
02) quando o adotando tiver, no máximo, catorze anos à data
do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos
adotantes.
03) com manutenção de vínculo com pais e parentes.
04) com reciprocidade de direito sucessório entre o adotado,
seus descendentes, o adotante, seus ascendentes,
descendentes e colaterais.
05) por ascendentes e irmãos do adotando.
Questão
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01) estimular a criação de serviços, programas, projetos e
benefícios de proteção social básica para famílias,
indivíduos e grupos que deles necessitarem.
02) contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e
grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e
serviços socioassistenciais básicos e especiais, em
áreas urbana e rural.

35

Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.

03) centralizar as ações da assistência social na comunidade.

( ) Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, será
exigido como um dos requisitosa reconhecida idoneidade
moral.

04) contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e
grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e
serviços socioassistenciais, básicamente em área rural.

( ) O local, dia e horário de funcionamento do Conselho
Tutelar, devem ser dispostos por Lei municipal ou distrital.

05) contribuir para que as ações no âmbito da assistência
social tenham centralidade na escola e definam a
convivência familiar e comunitária.

( ) A remuneração dos membros do Conselho Tutelar deve
ser disposta por Lei municipal ou distrital.

Questão

( ) O Conselho Tutelar pode avaliar os serviços públicos nas
áreas de saúde, educação, serviço social, previdência,
trabalho e segurança.

38

O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário
mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65
(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida
por sua família.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a
01) V F V F

o

02) F F F V

Para os efeitos do disposto na Lei n 12.435, de 6 de julho
de 2011, a família pode ser composta pelo requerente mais

03) V V F F

01) a companheira.

04) V V V F

02) os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o
padrasto.

05) V V V V
Questão

03) os irmãos solteiros e avós.
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04) os filhos e enteados com menor idade e os menores
tutelados, mesmo que vivam em locais separados.

Tomando-se como referência o Estatuto da Criança e do
Adolescente e os Direitos Individuais estabelecidos para esse

05) a esposa, os irmãos solteiros e avós.

grupo populacional, é correto afirmar:
Questão

01) Qualquer adolescente poderá ser privado de sua

39

liberdade a partir de denúncia de dirigente de instituição

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família —

de ensino.

PAIF — consiste no trabalho social com famílias, de caráter
continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva

02) O local onde se encontra recolhido um adolescente é

das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover

sigiloso, até o término das apurações de denúncias.

seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de

03) O adolescente, mesmo que civilmente identificado, deverá ser

sua qualidade de vida.

submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais.

São usuários do PAIF, em especial,

04) A internação de adolescente não sentenciado pode ser

01) famílias com idosos inscritos em programas de

determinada pelo prazo máximo noventa dias.

transferência de renda e benefícios assistenciais.

05) A decisão de internação de adolescente deverá ser
fundamentada e basear-se em indícios suficientes de

02) idosos.

autoria e materialidade, demonstrada a necessidade

03) famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência
de dificuldades vivenciadas por algum de seus membros.

imperiosa da medida.
o
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04) crianças e adolescentes com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social.
05) famílias oriundas de área rural em situação de vulnerabilidade, sem acesso a trabalho formal.
Questão

40

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é realizado em grupos e organizado a partir de percursos, de modo a
garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social
com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.
o

Conforme Resolução n 109/2009, articula-se com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família — PAIF, de modo a
promover o atendimento das famílias dos usuários desses serviços, garantindo a matricialidade sociofamiliar da política de
assistência social.
São usuários deste Serviço
01) crianças de até 10 anos.
02) crianças e adolescentes de 6 a 18 anos.
03) adolescentes e jovens de 15 a 21 anos.
04) idosos.
05) crianças de quatro a seis anos.

* * * * * *
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