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“Plano Marshall”
O esforço para conter a propagação do
comunismo gerou o Programa de Recuperação Europeu,
mais conhecido como Plano Marshall, um programa para
reconstruir a infraestrutura e recuperar a economia da
Europa devastada no pós-guerra, o que poderia garantir a
expansão mundial do capitalismo. O plano foi anunciado
pelo Secretário de Estado do governo estadunidense,
George Marshall, em junho de 1947, e vigorou entre 1948 e
1952, quando cerca de 117 bilhões de dólares foram
aplicados nos países capitalistas do Velho Continente, já
que os socialistas, exceto a Iugoslávia, recusaram a ajuda
norte-americana. Essa injeção de capital proporcionou a
recuperação econômica da Europa Oriental em tempo
recorde.
A resposta soviética ao Plano Marshall foi a
criação do Conselho de Assistência Econômica Mútua
(Comecon), em 1949, impondo o modelo econômico
soviético planificado, que mantinha sob controle a produção
dos Estados-satélites soviéticos.
01. A resposta ao Plano Marshall foi:
a) A imposição do modelo econômico soviético;
b) A criação do Comecon;
c) A recusa da ajuda financeira dada pelos EUA;
d) A Iugoslávia tornar-se membro do bloco socialista.
02. O Plano Marshall consistiu:
a) na propagação do comunismo;
b) na expansão mundial do capitalismo;
c) na reconstrução da infraestrutura e recuperação da
economia européia;
d) no anúncio feito pelo Secretário de Estado norteamericano.
03. A Europa também é conhecida por:
a) Europa Ocidental
b) Bloco de países socialistas
c) Velho Continente
d) Estados-satélites soviéticos
04. Os socialistas recusaram a ajuda americana, EXCETO:
a) O Comecon
b) A Iugoslávia
c) O Programa de Recuperação Européia
d) A Europa Ocidental
05. Plano Marshall, Velho Continente e Europa Ocidental
são exemplos de substantivos:
a) Simples
b) Compostos
c) Concretos
d) Próprios
06. É um substantivo composto do texto:
a) Assistência Econômica Mútua
b) Programa de Recuperação Européia
c) Infraestrutura
d) George Marshall
07. Observe:
I) As chuvas abundantes, pródigas, violentas, fortes,
anunciaram o verão.
II) Eu e você vamos juntos.
O sujeito é, respectivamente:
a) Composto e composto
b) Simples e simples
c) Simples e composto
d) Composto e simples

08. A frase cuja concordância nominal faz-se de acordo com
a regra básica de concordância é:
a) Aquelas duas mulheres participaram do protesto.
b) Só lia livros e revistas especializados.
c) Apresentou péssima forma física e desempenho.
d) Hastearam as bandeiras brasileira e argentina.
09. A concordância verbal está INCORRETA em:
a) Um bando de moleques pulou o muro.
b) Fomos nós quem fizemos o almoço.
c) Em torno de 500 pessoas estiveram na assembleia.
d) Um grupo de desocupados assombrou a vila.
10. O verbo encontra-se na voz passiva em:
a) O motorista desrespeitou o sinal vermelho.
b) A criança feriu-se com o canivete.
c) Desrespeitou-se a regra de etiqueta.
d) Feriram-se marido e mulher na separação.
11. Observe:
I) Chove ainda hoje.
II) Os sapos coacham no quintal.
III) Havia muitas pessoas na festa.
Os verbos em I, II e III são:
a) Defectivos.
b) Abundantes.
c) Anômalos.
d) Impessoais.
12. A crase encontra-se corretamente empregada em:
a) Andamos à pé até a casa.
b) Dirijo-me à Avenida Paulista.
c) Adiantem o relógio à partir da meia-noite.
d) Parabéns à todos.
13. Quanto à colocação pronominal, os pronomes podem
ocupar três posições em relação ao verbo: próclise, ênclise e
mesóclise. Encontramos a primeira delas em:
a) Diga-me a verdade, por favor.
b) Estou-te esperando.
c) Colocar-me-ei à disposição.
d) Por que ninguém me ajuda?
14. O pronome de tratamento está corretamente usado em:
a) Vossa Excelência está confortável?
b) Vossa Senhoria conheces sua obrigação?
c) Sua Santidade estivestes no Brasil em 2007.
d) Vossa Eminência não sabias do ocorrido com o Papa.
15. A pontuação encontra-se correta, EXCETO na
alternativa:
a) Acabar com a fome e a miséria, reduzir a mortalidade
infantil, melhorar a saúde das gestantes são alguns dos
Oito Objetivos do Milênio.
b) Quanto custa, este carro eu não sei.
c) Ouça, meu senhor, a outra versão dos fatos.
d) Trabalha muito; não precisa, entretanto, de dinheiro.
16. Encontram-se corretamente grafadas as palavras da
alternativa:
a) Autorretrato – antessala – panamericano – guarda-mor.
b) Interestadual – subchefe – iperativo – internacional.
c) Super-homem – cooperação – pós-guerra – bimestral.
d) Ante-sala – contra-reforma – co-autor – fotossistema.
Conhecimentos Específicos
17. Complete corretamente o parágrafo da LOAS, no
capitulo de financiamento da assistência social:
“O financimaneto dos benefícios, serviços, programas e
projetos estabelecidos nesta Lei far–se-á com os recursos
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da União, dos Estados, do Distrito federal e dos municípios
(...). Cabe ao órgão da Administração Pública Federal
responsável pela coordenação ______________________
gerir o ______________________________ sob a
orientação e controle __________________________.”
a) do Fundo Nacional de Assistência Social, Beneficio de
Prestação Continuada, da Política Nacional de
Assistência Social.
b) Beneficio de Prestação Continuada, Fundo Nacional de
Assistência Social, do Conselho Nacional de Assistência
Social.
c) da Política Nacional de Assistência Social, Fundo
Nacional de Assistência Social, do Conselho Nacional de
Assistência Social.
d) do Fundo Nacional de Assistência Social, Beneficio de
Prestação Continuada, do Conselho Nacional de
Assistência Social.
18. No artigo 30 da LOAS, no capitulo de financiamento da
assistência social se refere sobre a condição para repasses,
aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos
recursos de que trata esta lei, para a efetiva instituição e
funcionamento de:
I – Conselho de Assistência Social, de composição paritária
entre governo e sociedade civil;
II – Plano de Assistência Social;
III – Fundo de Assistência Social,com orientação e controle
dos respectivos Conselhos de Assistência Social;
IV – Instituto Nacional da Assistência Social;
Estão incorretas:
a) I, II e III.
b) I e IV.
c) somente a IV.
d) somente a I.
19. Na LOAS , a assistência tem por objetivo:
( ) a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice;
( ) o amparo as crianças e adolescentes carentes;
( ) garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para que
os percebem remuneração variável.
( ) a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de
deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária;
( ) garantia de padrão de qualidade, na forma da lei;
Coloque Verdadeiro (V) ou Falso (F):
a) V, V, F, V, F.
b) V, V, V, V, F.
c) F, V, V, V, F.
d) V, F, F, V, F.
20. Na PNAS os princípios reguladores e as normas que,
com intuito de proteção, fazem parte da vida das
coletividades. Desse modo, a assistência social configura-se
como possibilidade de reconhecimento publico da
legitimidade das demandas de seus usuários e espaço de
ampliação de seu protagonismo.
A proteção social deve garantir as seguintes seguranças:
a) sobrevivência, dignidade e cidadania.
b) sobrevivência, acolhida e convívio ou vivência familiar.
c) cidadania, acolhida e convívio ou vivência familiar.
d) cidadania, sobrevivência e acolhida.
21. A PNAS realiza-se de forma integrada as políticas
setoriais, considerando as desigualdades sócio- territoriais,
visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais,

ao provimento de condições para atender contingências
sociais e à universalização dos direitos sociais. Sob essa
perspectiva, se objetiva em:
I – assegurar que as ações no âmbito da assistência social
tenham centralidade na família, e que garantam a
convivência familiar e comunitária;
II – prover serviços, programas, projetos e benefícios de
proteção social básica e, ou, especial para famílias,
indivíduos e grupos que deles necessitarem;
III – contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e
grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços
sócio assistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e
rural;
Assinale a alternativa correta:
a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) I, II e III.
22. Os serviços, programas, projetos e benefícios de
proteção _________________ deverão se articular com as
demais políticas publicas locais, de forma a garantir a
sustentabilidade das ações desenvolvidas e o protagonismo
das famílias e indivíduos atendidos, de forma a superar as
condições de vulnerabilidade
e
prevenir as situações que indicam risco potencial,
garantindo a efetivação dos encaminhamentos necessários.
Complete a frase com o tipo de proteção social, que diz
respeito ao enunciado:
a) proteção social especial de alta complexidade.
b) proteção social especial de media complexidade.
c) proteção social básica.
d) proteção social especial.
23. Quais destas situações se enquadram na Proteção
Social Especial de alta complexidade:
a) cuidado no domicilio.
b) republica.
c) abordagem de rua.
d) centros de convivência para idosos.
24. O CRAS executa serviços e ações no âmbito da
proteção social básica. Portanto se este CRAS está inserido
em uma metrópole ele poderá atender:
a) até 3.500 famílias referenciadas com dois profissionais
específicos.
b) a cada 5.000 famílias referenciadas com três profissionais
específicos.
c) até 3.000 famílias referenciadas com três profissionais
específicos.
d) a cada 5.000 famílias referenciadas com quatro
profissionais específicos.
25. Para a adequada gestão do NOB/SUAS em cada esfera
de governo, é fundamental a garantia de um quadro de
referencia de profissionais designados para o exercício das
funções essenciais de gestão. Portanto na gestão municipal
quais são as funções essenciais.
a) planejamento e orçamento, gestão do trabalho,
monitoramento e controle da rede sócio assistencial,
coordenação da proteção social básica e especial,
gerenciamento de sistemas de informação e apoio as
instâncias de deliberação.
b) planejamento e orçamento, cooperação técnica, apoio as
instancias de pactuação e deliberação, gestão do
sistema único da assistência social, monitoramento e
controle da execução dos serviços, programas, projetos
e benefícios, gestão em trabalho e educação permanente
em assistência social.
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c) planejamento e orçamento, coordenação da proteção
social básica e especial, gestão do sistema único da
assistência social, monitoramento e controle da
execução dos serviços, programas, projetos e benefícios.
d) planejamento e orçamento, coordenação da proteção
social básica e especial, apoio as instancias de
pactuação e deliberação, monitoramento e controle da
execução dos serviços, programas, projetos e benefícios.
26. No ECA, no titulo da política de atendimento nas
disposições gerais, a política se refere aos direitos da
criança e do adolescente que far-se-à através de um
conjunto articulado de ações governamentais e nãogovernamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, desta forma são linhas de ação da política
de atendimento:
( ) serviço de identificação e localização de pais,
responsável, crianças e adolescentes desaparecidos;
( ) proteção jurídico social por entidades de defesa dos
direitos da criança e do adolescente;
( ) mobilização da opinião publica no sentido da
indispensável participação dos diversos segmentos da
sociedade;
( ) municipalização do atendimento;
( ) políticas e programas de assistência social, em caráter
supletivo, para aqueles que deles necessitarem;
Coloque verdadeiro ou falso para as linhas de ação da
política de atendimento:
a) V, V, V, V, F.
b) F, V, F, V, V.
c) V, V, F, F, V.
d) V, V, V, F, F.
27. “…é uma medida provisória e excepcional, utilizável
como forma de transição para a colocação em famílias
substituta, não implicando privação de liberdade.”
Este trecho diz respeito ao ECA, sobre medidas de proteção
portanto qual medida se refere ao parágrafo acima:
a) advertência.
b) abrigo.
c) tutela.
d) internação.
28. O adolescente que comete um ato infracional, e lhe é
concedido à internação antes da sentença, isto lhe pode ser
determinado no prazo máximo de quantos dias?
a) 40 dias
b) 30 dias
c) 35 dias
d) 45 dias
29. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre
que seus direitos forem ameaçados ou violados, verificando
qualquer violação dos direitos reconhecidos em lei o
Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento
daquele, poderá determinar, dentre outras as seguintes
medidas:
I - abrigo temporário ou em entidade;
II – encaminhamento à família ou curador, mediante termo
de responsabilidade;
III – orientação, apoio e acompanhamento em tempo
integral;
IV – requisição para tratamento de sua saúde, em regime
ambulatorial, hospitalar ou domiciliar;
V – omissão ou abuso da família, curador ou entidades;
Estão corretas:
a) I, II e IV.
b) I, II, III, IV e V.
c) I, III, IV e V.
d) I, II, III e IV.

30. Os crimes ocorridos ao discriminar um idoso, impedindo
ou dificultando seu acesso a operações bancarias, aos
meios de transporte,ao direito de contratar ou por qualquer
outro meio ou instrumento necessário ao exercício da
cidadania, por motivo de idade, a pena é de:
a) reclusão de um ano a quatro anos.
b) detenção de seis meses a um ano e multa.
c) reclusão de seis meses a um ano e multa.
d) reclusão de seis meses e multa.
31. Os valores das multas aplicáveis na inviolabilidade do
Estatuto do Idoso reverterão ao Fundo do Idoso, onde
houver, ou na falta deste, ao_____________________,
ficando vinculados ao atendimento ao idoso.
Complete corretamente:
a) Fundo Municipal de Assistência Social.
b) Conselho Municipal de Assistência Social.
c) Prefeitura Municipal.
d) Instituto de Longa Permanência.
32. A lei nº 10741/03 dispõe sobre o Estatuto do Idoso, no
Titulo dos direitos fundamentais, artigo 39 se refere ao
acesso ao transporte. “Aos maiores de 65 anos fica
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos
urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e
especiais, quando prestados paralelamente aos serviços
regulares. Nos veículos de transporte coletivo há uma
porcentagem que deve ser reservada aos idosos,
devidamente identificados com a placa de reservado
preferencialmente para idosos.” Qual é esta porcentagem
que é de direito ao idoso nos transportes coletivos?
a) 8%
b) 10%
c) 5%
d) 3%
33. No conceito marxista o neoliberalismo sempre foi um
conceito confuso. Em quase todas as situações é citado de
forma negativa: trata-se de um mau sistema. Isso ocorre
porque o neoliberalismo é visto como representação
ideológica máxima do capitalismo. E para Marx o sistema
capitalista é dividido em duas classes:
a) proletária e mercado.
b) trabalhadora e explorados.
c) burguesa e proletariado.
d) burguesa e mercado.
34. A assistência social está inserida constitucionalmente no
tripé da seguridade social, tem seu sistema descentralizado
e participativo da Assistência Social, que toma corpo através
da proposta de um Sistema Único, e sua instancia de
financiamento é representada por:
a) LOAS nas três esferas de governo.
b) NOB/ SUAS.
c) Fundo de assistência social nas três esferas de governo.
d) Política de assistência social nas três esferas de governo.
35. Qual o período que dura o PPA (Plano Plurianual)?
a) 2 anos
b) 3 anos
c) 8 anos
d) 4 anos
36. O termo usado faz-se referência ao conjunto de
sociedades privadas ou associações que atuam no país sem
finalidade lucrativa. Atua exclusivamente na execução de
atividades de utilidade pública, possuem gerenciamento
próprio, sem interferências externas, uma característica
importante das associações é que elas contam com uma
grande quantidade de mão-de-obra voluntária atuam,
principalmente, prestando serviços para pessoas carentes
que não podem contratar serviços do setor privado .Como o
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setor público não consegue, em nosso país, atender com
qualidade todas as pessoas necessitadas,assume um papel
de fundamental importância é mantido com recursos de
doações de empresas e pessoas físicas e, também, com
repasse de verbas públicas. Existem também muitas
associações que conseguem obter recursos através da
organização de festas, jantares, bazares e venda de
produtos (camisas, agendas,) têm como objetivo principal a
melhoria da qualidade de vida das pessoas necessitadas.
Portanto, atuam nas áreas de educação, saúde, esportes,
lazer, orientação vocacional, qualificação profissional,
cultura, etc.
Estamos nos referindo:
a) ONG.
b) OSCIPs.
c) Terceiro setor.
d) Entidades filantrópicas.
37. Quais alternativas que representam os direitos sociais
previstos na CF/88, no artigo 6º.
a) educação, saúde, trabalho, lazer, moradia e previdência
social, cidadania, dignidade.
b) educação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos
desamparados, previdência social, moradia e proteção a
maternidade e a infância
c) educação, saúde, trabalho, lazer, moradia e previdência
social, cidadania, dignidade, proteção a maternidade e a
infância, assistência aos desamparados.
d) educação, saúde, trabalho, lazer, dignidade, proteção a
maternidade e a infância, assistência aos desamparados.

40. A assistência a mulher em situação de violência
domestica e familiar será prestada de forma articulada e
conforme os princípios e as diretrizes previstos na LOAS, no
SUS, no Sistema Único de Segurança Publica, entre outras
normas e políticas publicas de proteção,e emergencialmente
quando for o caso. Portanto o juiz poderá assegurar em
situação de violência domestica e familiar, para preservação
de sua integridade física e psicológica as seguintes medidas:
( ) manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o
afastamento do local de trabalho, por até 3 meses;
( ) qualificação da ofendida e do agressor;
( ) aceso prioritário à remoção quando servidora publica,
integrante da administração direta ou indireta;
Coloque Verdadeiro ou Falso:
a) F, F, V.
b) V, V, V.
c) V, F, V.
d) F, V, F.

38. O Neoliberalismo é um nome que foi usado em duas
épocas diferentes com dois significados semelhantes, porém
distintos. Na primeira metade do século XX, o neoliberalismo
significou a doutrina proposta por economistas franceses,
alemães e norte-americanos voltada para a adaptação dos
princípios do liberalismo clássico às exigências de um
Estado regulador e assistencialista e a partir da década de
1960, passou a significar a doutrina econômica que defende:
a) absoluta liberdade de mercado e uma restrição à
intervenção estatal sobre a economia.
b) a especialização de mão de obra para dar conta das
necessidades das classes.
c) a garantia no processo de acumulação do capital, onde o
trabalho é precário.
d) industrialização, e mão de obra qualificada.
39. Das medidas protetivas de urgência com caso de
violência contra a mulher é correto afirmar:
I – caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo
juiz, de oficio, a requerimento do Ministério Público;
II – a ofendida não deve ser notificada dos atos processuais
relativos ao agressor;
III – a ofendida não poderá entregar intimação ou notificação
ao agressor;
IV – o juiz poderá revogar a prisão preventiva do agressor,
se verificar provas concretas contra o agressor;
a) I, III e IV estão corretas.
b) I e III estão corretas.
c) I, III e IV estão incorretas.
d) II e III estão incorretas.
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