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PORTUGUÊS
03 QUESTÃO
01 QUESTÃO
Pela sua formação, as palavras da nossa
língua podem ser classificadas em
Primitivas e Derivadas e também podem
ser classificadas em Simples e Compostas.
Analise as alternativas abaixo e assinale a
alternativa correta:
A – ( ) Primitivas: que não são originadas
de outras palavras: Café, belo, contente,
mesa, cachorro e Derivadas: que são
originadas de outras palavras: Cafeteria
(de café), beleza (de belo), contentar (de
contente).
B – ( ) Derivadas: que não são originadas
de outras palavras: Café, belo, contente,
mesa, cachorro.
C – ( ) Primitivas: que são originadas de
outras palavras: Cafeteria (de café), beleza
(de belo), contentar (de contente).
D – (
) Compostas: que apresentam
somente um radical: Cachorro, quente,
plano, alto, gira sol; e Simples: que
apresentam mais de um radical: Cachorroquente, planalto, girassol, lobisomen.

02 QUESTÃO
Analise as alternativas abaixo e assinale a
alternativa correta quanto à separação
silábica:
A – ( ) trans-pan-ta-nei-ra, trans-a-ma-zôni-ca e trans-o-ce-â-ni-co.
B – ( ) trans-pan-ta-ne-i-ra, tran-sa-ma-zôni-ca e tran-so-ce-â-ni-co.
C – ( ) trans-pan-ta-nei-ra, tran-sa-ma-zôni-ca e tran-so-ce-â-ni-co.
D – ( ) trans-pan-ta-ne-i-ra, tran-sa-mazô-ni-ca e tran-so-ceâ-ni-co.

Selecione a alternativa onde ocorre erro na
colocação pronominal.
A – ( ) Se não comesse tudo, não sairia da
mesa;
B – ( ) Não sabemos se podemos comer;
C – ( ) Nunca se comeria tudo.
D – ( ) Nunca come-ce-ia tudo.

04 QUESTÃO
Analise as alternativas abaixo e indique a
que se encontra correta quanto à seqüência
do gênero feminino, masculino, masculino.
A–(
B–(
C–(
D–(

) Tabu, ramalhete, linho;
) Lã, clã, afã;
) Sósia, alma, dó;
) Clorofila, Hosana, omoplata.
MATEMÁTICA

05 QUESTÃO
Em um dia de trabalho, em relação aos
funcionários Joana, Clara, Paulo, André e
Maria, sabe-se que:
- Joana chegou antes de André e Paulo.
- André chegou antes de Maria.
- Clara chegou antes de Joana.
- Maria não foi a última a chegar.
Nesse dia, o terceiro a chegar no escritório
para o trabalho foi:
A–(
B–(
C–(
D–(

) Joana
) Paulo
) Maria
) André
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06 QUESTÃO
Se um bancário recebe um corte de 20% no
seu salário, ele só vai readquirir o salário
original se tiver um aumento de:

C –( ) Mesorregião Centro Oeste Paranaense
e Microrregião de Ivaiporã.
D –( ) Mesorregião Norte Central Paranaense
e Microrregião de Londrina.

10 QUESTÃO
A–(
B–(
C–(
D–(

) 20%
) 22,5%
) 10%
) 25%

07 QUESTÃO
Para encher um reservatório de 20.000
litros, leva-se 8 horas. Para abastecer esse
reservatório com apenas 5.000 litros, qual
o tempo necessário?
A- (
B- (
C- (
D- (

) 2 horas
) 3 horas
) 1 hora
) 4 horas

Quais os municípios limítrofes de São João
do Ivaí – Paraná? Assinale a alternativa
correta:
A – ( ) Lunardelli, São Pedro do Ivaí, Ivaiporã,
Borrazópolis, Barbosa
Ferraz e
Godoy
Moreira.
B –( ) Lunardelli, São Pedro do Ivaí, Ivaiporã,
Borrazópolis, Jardim
Alegre e
Godoy
Moreira.
C –( ) Lunardelli, São Pedro do Ivaí, Ivaiporã,
Borrazópolis, Lidianópolis e Godoy Moreira.
D – ( ) Lunardelli, São Pedro do Ivaí, Kaloré,
Borrazópolis, Barbosa
Ferraz e
Godoy
Moreira.

11 QUESTÃO
08 QUESTÃO
Maria aplicou um capital de R$ 1.400,00 a
uma taxa de 2% ao mês durante 16 meses.
Determine os juros e o montante dessa
aplicação.
A- (
B- (
C- (
D- (

) R$ 1.596,00
) R$ 1.648,00
) R$ 1.848,00
) R$ 1.818,00
CONHECIMENTOS GERAIS

09 QUESTÃO
Qual a mesorregião e microrregião que São
João do Ivaí – Paraná faz parte? Assinale a
alternativa correta:
A –( ) Mesorregião Norte Pioneiro
Paranaense e Microrregião de Ivaiporã.
B –( ) Mesorregião Norte Central
Paranaense e Microrregião de Ivaiporã.

O Estatuto da Juventude, aprovado pelo
senado no dia 9 de julho de 2013, e
sancionado pela Presidente Dilma Roussef
após as manifestações que tomaram o país
em 2013, entrou em vigor em fevereiro de
2014, traz como novidade o direito a meia
entrada em atividades culturais, espetáculos
teatrais, shows musicais, cinemas, e reserva
de vagas gratuitas a outras duas com 50% de
desconto em viagens interestaduais para
jovens de baixa renda. O critério para
concessão dos benefícios é estar inscrito no
Cadastro Único para Programas Sociais do
governo federal (CadÚnico).
De acordo com a lei 12.852 de 5 de agosto de
2013, qual a idade mínima e máxima para
ser beneficiário.
A-(
B-(
C-(
D-(

) De 17 a 26 anos.
) De 16 a 25 anos.
) De 18 a 27 anos.
) De 15 a 29 anos.
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12 QUESTÃO
O CNAS aprovou, em sua 219ª reunião
ordinária, a resolução que institui o
Programa Nacional de Aprimoramento da
Rede Socioassistencial Privada do SUAS
que visa incentivar a qualificação dos
serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais
ofertados
pelas
entidades privadas no âmbito do SUAS.
Assinale a alternativa correta com o nome
dado ao programa.
A-(
B-(
C-(
D-(

) APRIMORA-REDE.
) ATUALIZA-REDE.
) CONFERE-REDE.
) APRIMORANDO-REDE.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

13 QUESTÃO
Conforme a Resolução nº 33, de 12 de
dezembro de 2012 que Aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social - NOB/SUAS, em seu
artigo 2º assinale a alternativa correta
quanto aos objetivos do SUAS.
A - ( ) Orientar-se pelo princípio da
unidade e regular, em todo o território
nacional, a hierarquia, os vínculos e as
responsabilidades quanto à oferta dos
serviços, benefícios, programas e projetos
de assistência social.
B - ( ) Estabelecer prioridades e metas
visando à prevenção e ao enfrentamento
da pobreza, da desigualdade, das
vulnerabilidades e dos riscos sociais.
C - ( ) Realizar, em conjunto com os
conselhos de assistência social, as
conferências de assistência social.
D - ( ) Reafirmação da assistência social
como política de seguridade social e a
importância da intersetorialidade com as
demais políticas públicas para a efetivação
da proteção social.

14 QUESTÃO
Ainda seguindo a Resolução nº 33, de 12 de
dezembro de 2012 que Aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social - NOB/SUAS, em seu artigo
8º, o SUAS comporta quantos tipos de
gestão?
A-(
B-(
C-(
D-(

)2
)3
)4
)1

15 QUESTÃO
São diretrizes estruturantes da gestão do
SUAS:
I - Matricialidade sociofamiliar.
II - Territorialização.
III - Controle social e participação popular.
IV - Descentralização político-administrativa
e comando único das ações em cada esfera
de governo.
A-(
B-(
C-(
D-(

) III, IV.
) II, III, IV.
) I, II, III.
) Todas as alternativas estão corretas.

16 QUESTÃO
O Suasweb é o sistema de funcionalidades
específico para a gestão do SUAS, e
compreende informações sobre:
I - Plano de Ação.
II - Demonstrativo Sintético de Execução
Físico-Financeira.
III - Consulta a dados financeiros.
IV - Consulta a base cadastral dos
beneficiários do BPC.
Estão corretas:
A - ( ) I, II, III, IV.
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B - ( ) I, III, IV.
C - ( ) II, III, IV.
D - ( ) I, II, III.

17 QUESTÃO
O exercício do controle social implica o
planejamento, acompanhamento, avaliação
e fiscalização da oferta dos programas,
serviços e benefícios socioassistenciais.
Levando em conta que a legitimidade desse
processo está na participação dos cidadãos,
para viabilizar o controle social do Sistema
Único de Assistência Social (Suas) foram
criados espaços institucionais:
A - ( ) Compostos por cotas diferenciadas
de representantes do poder público e da
sociedade civil.
B - ( ) Compostos prioritariamente por
representantes do poder público, e
somente alguns membros da sociedade
civil.
C - ( ) Compostos igualitariamente por
representantes do poder público e da
sociedade civil.
D - ( ) Nenhumas das alternativas.

18 QUESTÃO
Em conformidade com as alterações
promovidas na LOAS pela Lei Nº
12.435/2011, a concessão e o valor dos
Benefícios Eventuais devem ser definidos:
A -( ) Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome – MDS.
B -( ) Municípios, Estados e Distrito
Federal.
C - ( ) Conselho Nacional de Assistência
Social – CNAS e Conselho Municipal de
Assistência Social – CMAS.
D - ( ) Nenhuma das alternativas.

19 QUESTÃO
Na LOAS estão previstas quatro modalidades
de Benefícios Eventuais, identifique a
alternativa correta:
A -( ) Vulnerabilidade temporária,
Calamidade pública, Natalidade e Funeral.
B - ( ) Cesta básica, Leite das crianças,
Calamidade pública e Funeral.
C - ( ) Natalidade, Cesta básica, Funeral e
Vulnerabilidade temporária.
D - ( ) Funeral, Calamidade pública, cesta
básica, vulnerabilidade temporária.

20 QUESTÃO
No art. IV do código de ética profissional; Das
Relações com Entidades da Categoria e
demais organizações da Sociedade Civil,
“Denunciar, no exercício da Profissão, às
entidades de organização da categoria, às
autoridades e aos órgãos competentes, casos
de violação da Lei e dos Direitos Humanos,
quanto a: corrupção, maus tratos, torturas,
ausência de condições mínimas de
sobrevivência, discriminação, preconceito,
abuso
de
autoridade
individual
e
institucional, qualquer forma de agressão ou
falta de respeito à integridade física, social e
mental do/a cidadão/cidadã”, constitui:
A-(
B-(
C-(
D-(

) Direito do assistente social.
) Dever do assistente social.
) É vedado ao assistente social.
) Nenhuma das anteriores.

21 QUESTÃO
Das Relações do Assistente Social com a
Justiça, é correto afirmar:
I - Comparecer perante a autoridade
competente, quando intimado a prestar
depoimento, para declarar que está obrigado
a guardar sigilo profissional nos termos
deste Código e da Legislação em vigor.
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II - Apresentar à justiça, quando convocado
na qualidade de perito ou testemunha, as
conclusões do seu laudo ou depoimento,
sem extrapolar o âmbito da competência
profissional e violar os princípios éticos
contidos neste Código.
III - A revelação será feita dentro do
estritamente necessário, quer em relação
ao assunto revelado, quer ao grau e
número de pessoas que dele devam tomar
conhecimento.

III - Encaminhar providências, e prestar
orientação social a indivíduos, grupos e à
população.

A-(
B-(
C-(
D-(

A duração do trabalho do Assistente Social é
de 30 (trinta) horas semanais.

) I, II, III.
) II, III.
) I, III.
) I, II.

22 QUESTÃO
As infrações a este Código acarretarão
penalidades, dentre as penalidades
aplicáveis aos assistentes sociais estão:
A - ( ) Advertência pública.
B - ( ) Multa no valor de uma a cinco vezes
a anuidade vigente.
C - ( ) Suspensão de um a dois anos de
exercício da profissão ao Assistente Social.
D - ( ) Todas as alternativas.

23 QUESTÃO
A Lei n º 8.662, de 7 de Junho de 1993, que
dispõe sobre a profissão de Assistente
Social e dá outras providências, em seu art.
4º - diz que constituem competências do
Assistente Social:
I - Prestar assessoria e consultoria a órgãos
da administração pública direta e indireta,
empresas privadas e outras entidades, com
relação às matérias relacionadas no inciso
II deste artigo.
II - Planejamento, organização e
administração de Serviços Sociais e de
Unidade de Serviço Social.

A-(
B-(
C-(
D-(

) I, II.
) I, II, III.
) II, III.
) I, III.

24 QUESTÃO

A-(
B-(
C-(
D-(

) Incluído pela Lei nº 12.317, de 2010.
) Incluído pela Lei nº 8.662, de 2010.
) Incluído pela Lei nº 8.080, de 2010.
) Nenhuma das anteriores.

25 QUESTÃO
O CRAS é o espaço que possibilita, em geral,
o primeiro acesso das famílias aos direitos
socioassistenciais e, portanto, à proteção
social. Estrutura-se, assim, como porta de
entrada dos usuários da política de
assistência social para a rede de Proteção
Básica e referência para encaminhamentos à
Proteção Especial. Os serviços sócioeducativos, ações complementares e
projetos de proteção básica desenvolvidos
no território de brangência do CRAS devem
ser a ele referenciados. Levando-se em conta
o texto, qual o correto significado de
“Referência” e “Contra-Referência” do CRAS,
identifique como Verdadeiro ou Falso.
I - Referência - compreende o trânsito do
nível menor para o de maior complexidade,
ou o encaminhamento, feito pelo CRAS, a
qualquer serviço socioassistencial ou para
outra política setorial no seu território de
abrangência.
II – Referência - É a unidade de medida de
famílias que vivem em territórios
vulneráveis e são elegíveis ao atendimento
ofertado no CRAS instalado nessas
localidades.
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III - Contra-referência – inversamente ao
conceito de referência, compreende o
trânsito do nível de maior para o de menor
complexidade, como por exemplo, os
encaminhamentos feitos do CREAS ou de
outro serviço setorial ao CRAS.
IV – Contra-referência - Previne as
situações de risco no território onde vivem
famílias em situação de vulnerabilidade
social apoiando famílias e indivíduos em
suas demandas sociais, inserindo-os na
rede de proteção social e promover os
meios necessários para que fortaleçam
seus vínculos familiares e comunitários e
acessem seus direitos de cidadania.
A-(
B-(
C-(
D-(

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

26 QUESTÃO
A capacidade de atendimento do CRAS
varia de acordo com o porte do município e
com o número de famílias em situação de
vulnerabilidade
social,
conforme
estabelecido na NOB-SUAS. O município de
São João do Ivaí tem atualmente 11. 525
habitantes (IBGE censo 2010), em que
porte se enquadra?
A-(
B-(
C-(
D-(

) Grande porte.
) Metrópole.
) Pequeno porte I.
) Pequeno porte II.

27 QUESTÃO
O reordenamento, visa unificar a oferta do
serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos para crianças, adolescentes e
idosos que atualmente são cofinanciados
por meio do PROJOVEM Adolescente, PETI
e serviço para criança/idoso. Os pisos
divididos por faixa etária resultaram em
regras
de
oferta,
forma
de
acompanhamento
e
lógica
de

cofinanciamento diferentes para cada piso.
Essas diferenças representam um alto custo
de manutenção do Serviço, agravado pela
burocratização
e
fragmentação
do
funcionamento e cofinanciamento por faixa
etária. A proposta do Reordenamento do
SCFV consiste em unificar as regras de oferta
e estabelecer que os recursos federais
originários dos Pisos que cofinanciavam os
serviços:
I- PROJOVEM
Adolescente
serviço
socioeducativo (PBVI); Serviço de proteção
social básica para crianças e, ou pessoas
idosas (PBVII); e Serviço socioeducativo e de
convivência do Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (PVMC/PETI).
II - Unificar a lógica de cofinanciamento,
independente da faixa etária.
III - Potencializar a inclusão dos usuários
identificados nas situações prioritárias.
IV - Facilitar a execução do SCFV, otimizando
recursos humanos, materiais e financeiros.
A-(
B-(
C-(
D-(

) I, II, IV.
) I, III, IV.
) II, III.
) Todas estão corretas.

28 QUESTÃO
Com o reordenamento dos serviços de
convivência e fortalecimento de vínculos,
houve mudanças na forma do repasse de
recursos:
A-(
B-(
C-(
D-(

) Repasses mensais.
) Repasses semestrais.
) Repasses trimestrais.
) Repasses bimestrais.

29 QUESTÃO
Existe um Sistema de Cadastro do SUAS, que
é utilizado para inserir informações sobre o
município, selecione a alternativa correta
com a sigla deste sistema.
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A-(
B-(
C-(
D-(

) CADSUAS.
) SIGPBF.
) SUASWEB.
) SICON.

30 QUESTÃO
Em 2 de junho de 2011, o Governo Federal
lançou, por meio do Decreto nº 7.492, o
Plano Brasil Sem Miséria (BSM) com o
objetivo ambicioso de superar a extrema
pobreza até o final de 2014. Com essa
iniciativa, o Governo Federal reforça o
compromisso de incentivar o crescimento
com distribuição de renda, reduzindo
desigualdades e promovendo inclusão
social. O Plano se organiza em três eixos:
I - Um de garantia de renda, para alívio
imediato da situação de extrema pobreza.
II - Um de acesso a serviços públicos, para
melhorar as condições de educação, saúde
e cidadania das famílias.
III - Um de inclusão produtiva, para
aumentar
as
capacidades
e
as
oportunidades de trabalho e geração de
renda entre as famílias mais pobres do
campo e das cidades.
A-(
B-(
C-(
D-(

) I, II.
) II, III.
) I, II, III.
) Nenhuma das alternativas.

Selecione a alternativa correta com os quatro
eixos principais:
A - ( ) Identificar, entre os beneficiários do
BPC até 18 anos, aqueles que estão na escola
e aqueles que estão fora da escola;
identificar as principais barreiras para o
acesso e a permanência na escola das
pessoas com deficiência beneficiárias do
BPC; desenvolver estudos e estratégias
conjuntas para superação dessas barreiras; e
manter acompanhamento sistemático das
ações e programas dos entes federados que
aderirem ao programa.
B - ( ) Visitas domiciliares de aplicação do
questionário;
acompanhamento
dos
beneficiários e de suas famílias pelos
técnicos dos Centros de Referência de
Assistência
Social
(CRAS);
ações
intersetoriais desenvolvidas pelos grupos
gestores do programa; superação dos
obstáculos de acesso e permanência na
escola do público do BPC na Escola.
C - (
) Identificação das barreiras que
impedem ou dificultam o acesso e a
permanência de crianças e adolescentes com
deficiência na escola; desenvolvimento de
ações intersetoriais; envolver as políticas de
educação, de assistência social, de saúde e de
direitos humanos, com vistas à superação
dessas barreiras.
D - ( ) Todas estão corretas.

32 QUESTÃO
31 QUESTÃO
O programa BPC na Escola, criado
pela Portaria Normativa Interministerial nº
18, de 24 de abril de 2007, tem como
objetivo desenvolver ações intersetoriais,
visando garantir o acesso e a permanência
na escola de crianças e adolescentes com
deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do
Benefício de Prestação Continuada da
Assistência
Social
(BPC),
com
a
participação da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios.

Um dos aspectos fundamentais da
assistência social brasileira é o controle das
ações desenvolvidas destacando o exercício
do controle social e no planejamento,
acompanhamento, avaliação e fiscalização da
oferta dos programas, serviços e benefícios
socioassistenciais. A fiscalização
destes
serviços é realizada:
A - ( ) Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
B - ( ) Conselho Municipal da Juventude.
C -( ) Conselho Nacional de Assistência
Social.
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D - ( ) Conselho Municipal de Assistência
Social.

33 QUESTÃO
Levando em conta que a legitimidade do
processo de monitoramento está na
participação dos cidadãos, para viabilizar o
controle social do Sistema Único de
Assistência Social (Suas) foram criados
espaços institucionais:
A -( ) Diferenciado.
B -( ) Paritário.
C-(
)
Somente
os
componentes
governamentais.
D -( ) Somente componentes da sociedade
civil.

34 QUESTÃO
O PETI é um dos Programas do Governo
Federal que articula um conjunto de ações
que visa retirar crianças e adolescentes
com idade inferior a 16 anos da exploração
do trabalho precoce, exceto na condição de
aprendiz a partir de 14 anos. Selecione a
alternativa incorreta dos objetivos do
Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil.
A - ( ) Centralidade na família.
B -( ) Reconhecimento da criança e do
adolescente como sujeito de direto e
pessoa em condição peculiar de
desenvolvimento.
C - ( ) Elaboração de Plano Municipal de
Erradicação do Trabalho Infantil.
D - ( ) Mobilização e sensibilização quanto
à exploração do trabalho infantil.

A-(
B-(
C-(
D-(

) Meio salário mínimo.
) Um salário mínimo.
) Um terço do salário mínimo.
) Um quarto do salário mínimo.

36 QUESTÃO
Quanto tempo de contribuição o beneficiário
do BPC deve ter para receber o benefício.
A-(
B-(
C-(
D-(

) Dois anos.
) Um ano.
) Seis meses.
) Nenhuma das alternativas.

37 QUESTÃO
Os recursos para o pagamento do BPC são
repassados:
A - ( ) Secretaria Nacional de Assistência
Social (SNAS).
B - ( ) Ministério do Desenvolvimento Social
(MDS).
C - ( ) Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS).
D - ( ) Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS).

38 QUESTÃO
O BPC é um benefício da Política de
Assistência Social, que integra a Proteção
Social Básica no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS. É um benefício:
A -( ) Público, vitalício e transferível.
B-( ) Individual, não vitalício e intransferível.
C -( ) Coletivo, temporário e transferível.
D -( ) Individual, temporário e transferível.

35 QUESTÃO
Para o recebimento do Benefício de
Prestação Continuada – BPC, indique a
alternativa correta da renda per capita da
família.

39 QUESTÃO
O Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal – é o instrumento de

_________________________________8_________________________________

Assistente Social - 2014__________________________
________________________Assistente
2014
identificação
e
caracterização
socioeconômica das famílias brasileiras de
baixa renda, entendidas como aquelas que
possuem renda per capita mensal de ½
(meio) salário mínimo ou renda familiar
mensal de três salários mínimos. Selecione
a alternativa incorreta que mostra alguns
dos programas do Cadastro único que
beneficiam a população vulnerável.
A - ( ) Compra direta, cesta básica, leite
das crianças.
B - ( ) Minha Casa Minha Vida, fralda,
bolsa família.
C - ( ) Carteira do idoso, cisternas, tarifa
social de energia elétrica.
D - ( ) Todas as alternativas.

40 QUESTÃO
As Condicionalidades são os compromissos
assumidos
tanto
pelas
famílias
beneficiárias do Bolsa Família quanto pelo
poder público para ampliar o acesso dessas
famílias a seus direitos sociais básicos. Por
um lado, as famílias devem assumir e
cumprir
esses
compromissos
para
continuar recebendo o benefício. Por outro,
as condicionalidades responsabilizam o
poder público pela oferta dos serviços
públicos de saúde, educação e assistência
social. Na área de saúde, as famílias
beneficiárias devem:
A -( ) Realizar exames de pré-natal.
B -( ) Pegar regularmente os medicamentos
receitados.
C -( ) Acompanhar o cartão de vacinação e
o crescimento e desenvolvimento das
crianças menores de 7 anos.
D -( ) Todas estão corretas.
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