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Cargo: Orientador Social  
 
Língua Portuguesa 
 
  Para responder as questões, leia o texto: 
 
“Linguagem” 
 
 Linguagem é qualquer sistema de sinais, símbolos, 
recursos vários, que o ser humano utiliza para se comunicar, 
para transmitir suas idéias e sentimentos. Para se comunicar, 
ele recorre principalmente à linguagem verbal, mas há outras 
linguagens, que empregam diferentes meios: a pintura, a 
música, a linguagem gestual, etc. 
 A mais comum das linguagens é a verbal que se serve 
de palavras faladas ou escritas. Essa linguagem não é a 
mesma para todos os seres humanos. Cada povo tem seu 
próprio sistema vocabular e gramatical. Assim, a mesma 
comunicação “Eu te amo”, é expressa de maneira diferente, 
isto ó, por palavras diferentes pelos vários grupos de falantes 
de inglês, espanhol, português, alemão, etc. 
 Na comunicação podemos combinar alguns tipos de 
linguagens, como no caso do teatro (palavras, gestos, cenários, 
trajes, luzes, máscaras) e do cinema (fotogramas, palavras, 
música, cenários, movimentos). (...) 
  
 
01. O conceito de linguagem está expresso em: 
a) A mais utilizada é a verbal, falada ou escrita. 
b) A linguagem verbal própria de cada indivíduo 
c) Linguagem verbal utilizada por um povo ou um determinado 

grupo de indivíduos. 
d) Qualquer sistema de sinais de que o ser humano se serve 

para expressar suas idéias. 
 
02. A mais comum das linguagens é a: 
a) falada 
b) escrita 
c) verbal 
d) gramatical 
 
03. É correto afirmar que: 
I) Cada povo tem seu próprio sistema vocabular e gramatical 
II) A mesma comunicação não pode ser expressa por 
diferentes maneiras 
III) O homem tem somente a linguagem verbal para comunicar-
se 
 
a) Somente I está correta. 
b) Somente II está correta. 
c) Somente III está correta. 
d) II e III estão incorretas. 
 
04. Em “Meu intestino está ruim, doutor, porque tenho 
alimentação fraca”, temos um discurso: 
a) direto. 
b) indireto. 
c) indireto livre. 
d) parafraseado. 
 
 Para responder as questões a seguir leia o texto 
abaixo: 
 
 “Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias 
pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar 
meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja 
começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a 
adotar diferente método: a primeira é que eu não sou 
propriamente um autor defundo, mas um defundo autor, para 
quem a campa foi outro berço, a segundo é que o escrito ficaria 
assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou 

sua morte não a pôs no intróito, mas no cabo: a diferença 
radical entre este livro e o Pentateuco.”   
(Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas) 
 
05. Assinale a alternativa que só apresenta palavras retiradas 
do texto. 
a) uso, seja, algum, para, porém 
b) e, eu, entre, este, na 
c) em, para, ou, porém, entre 
d) vulgar, diferente, galante, novo, radical 
 
06. O foco narrativo do texto é: 
a) primeira pessoa 
b) terceira pessoa 
c) o texto é uma dissertação 
d) o texto é epistolar 
 
07. O emprego da crase está correto em: 
a) Vamos à Brasília. 
b) Vamos à Disneylândia 
c) Saiu à cavalo 
d) Não me dirijo mais à você 
 
08. A pontuação está correta em: 
a) João Pessoa 27 de maio, de 2012 
b) O teatro o cinema e a leitura são saudáveis, assim como os 

esportes. 
c) Não falo, com, estranhos. 
d) Sueli, minha vizinha, é gente confiável. 
 
09. Em “Todavia, nas condições atuais, as técnicas de 
informação são principalmente utilizadas por um punhado de 
atores em função de seus objetivos particulares (...)”, a palavra 
todavia pode ser substituída por: 
a) ao contrário 
b) entrementes 
c) entretanto 
d) posto que 
 
10. No período da questão acima, o termo destacado 
estabelece uma relação de: 
a) causa. 
b) condição. 
c) oposição. 
d) conclusão. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
11. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social – 
LOAS, em seu art. 23, na organização dos serviços da 
Assistência Social serão criados programas de amparo: 
a) Aos idosos vítimas de violência e às crianças vítimas de 

negligência. 
b) Às vítimas de desastres naturais e doenças contagiosas. 
c) Ás pessoas portadoras de deficiência e aos idosos. 
d) Às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e 

social e às pessoas que vivem em situação de rua. 
12. A Política Nacional de Assistência Social – PNAS, 
estabelece que são usuários desta política: 
I. Cidadãos e grupos que se encontram em situação de 
vulnerabilidade e riscos; 
II. Famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos 
de afetividade, pertencimento e sociabilidade; 
III. Famílias e indivíduos que sofrem distúrbios emocionais e 
mentais; 
IV. Famílias e indivíduos que sofrem exclusão pela pobreza e, 
ou, no acesso às demais políticas públicas; 
Estão corretas as alternativas: 
a) II, III e IV. 
b) I, II e IV. 
c) I, II e III. 
d) I, III e IV. 
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13. De acordo com a Política Nacional de Assistência Social – 
PNAS são objetivos da Proteção Social Básica: 
a) Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários. 

b) Atender famílias e indivíduos que se encontram em situação 
de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, 
maus tratos, abuso sexual, situação de rua, entre outras. 

c) Oferecer serviços de orientação e apoio sócio-familiar, 
plantão social, abordagem de rua e cuidados no domicílio. 

d) Garantir proteção integral tais como: moradia, alimentação, 
higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos 
que se encontram sem referência. 

 
14. O Sistema Único de Assistência Social – SUAS, define e 
organiza os elementos essenciais à execução da política de 
assistência social possibilitando a normatização dos padrões 
nos serviços, qualidade no atendimento, indicadores de 
avaliação e resultado, nomenclaturas dos serviços e da rede 
socioassistencial e, ainda, os eixos estruturantes e de 
subsistemas que consistem em: 
I. Matricialidade socio-familiar, descentralização político-
administrativa e territorialização; 
II. Vigilância social, proteção social e defesa social e 
institucional; 
III. Financiamento e Controle Social; 
IV. Informação, Monitoramento e Avaliação; 
São corretas as alternativas: 
a) I e II apenas. 
b) I e IV apenas. 
c) I, II e IV. 
d) I, III e IV. 
 
15. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA estabelece 
em seu artigo 87, que são linhas de ação da política de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente: 
I. Municipalização do atendimento; 
II. Políticas sociais básicas e políticas e programas de 
assistência social; 
III. Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e 
psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, 
exploração, abuso, crueldade e opressão; 
IV. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos 
da criança e do adolescente;  
Estão corretas as alternativas: 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) I, II e IV. 
d) II e IV. 
 
16. A Norma Operacional Básica – NOB/SUAS estabelece que 
Vigilância Socioassistencial consiste: 
a) em conter normas que disponham sobre o seu 

funcionamento e o acesso aos benefícios, sob garantia de 
concretização dos direitos socioassistenciais; 

b) em ações integradas e complementares, com objetivos, 
tempo e área de abrangência, definidos para qualificar, 
incentivar, potencializar e melhorar os benefícios e os 
serviços assistenciais; 

c) 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; 

d) na oferta pública de espaços e serviços para a realização da 
proteção social básica e especializada; 

 
17. De acordo com a Norma Operacional Básica – NOB/SUAS 
a proteção social básica será operada por intermédio de: 
I. CRAS, territorializados de acordo com o porte do município; 
II. Instituições beneficentes; 
III. Benefícios eventuais 
IV. Serviços e projetos de capacitação e inserção produtiva; 

É/são correta(s) a(s) alternativa(s) 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) II, III e IV. 
d) I, III e IV. 

 
18. O Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem é 
desenvolvido por meio de 4 modalidades, são elas: 
a) Projovem adolescente; Projovem urbano; Projovem campo; 

Projovem trabalhador; 
b) Projovem rural; Projovem cidade; Projovem estudante; 

Projovem universitário; 
c) Projovem aprendiz; Projovem família; Projovem indígena; 

Projovem quilombola; 
d) Projovem da terra; Projovem socio-educativo; Projovem 

emprego; Projovem educação; 
 

19. O Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM 
é destinado a jovens na faixa etária de: 
a) 15 a 24 anos 
b) 15 a 18 anos 
c) 15 a 29 anos 
d) 15 a 17 anos 

 
20. O Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem 
tem por finalidade:  
a) Repassar uma bolsa mensal diretamente ao jovem, como 

incentivo para a conclusão da escolaridade básica, ou seja, 
ensino fundamental e médio; 

b) Executar ações integradas que propiciem ao jovem 
reintegração ao processo educacional, qualificação 
profissional em nível de formação inicial e desenvolvimento 
humano; 

c) O retorno dos adolescentes à escola e sua permanência no 
sistema de ensino, por meio do desenvolvimento de 
atividades que estimulem a convivência social, a 
participação cidadã e uma formação geral para o mundo do 
trabalho; 

d) Atender exclusivamente jovens cujas famílias são 
beneficiárias do Bolsa Família; 

 
 
 
 




