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1. Segundo a LOAS, a Assistência Social é: 

a) Direito do cidadão e do Estado, e é Política de Seguridade 

Social não contributiva. 

b) Dever do cidadão e do Estado, e é Política de Seguridade 

Social contributiva. 

c) Direito do cidadão e dever do Estado, e é Política de 

Seguridade Social não contributiva.  

d) Dever do cidadão e direito do Estado, e é Política de 

Seguridade Social contributiva. 

 

2. Assinale a alternativa incorreta, tendo em vista a LOAS. A 

assistência social rege-se pelos seguintes princípios: 

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) Privilégio de direitos no acesso ao atendimento, 

garantindo-se primazia das populações rurais sobre as 

urbanas. 

 

3. Assinale a alternativa incorreta. Compete aos municípios: 

a) Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. 

b) Executar os projetos de enfrentamento da pobreza desde 

que isoladamente, sem estabelecimento de parcerias com 

organizações da sociedade civil. 

c) Atender às ações assistenciais de caráter de emergência. 

d) Co-financiar o aprimoramento da gestão, os serviços, os 

programas e os projetos de assistência social em âmbito 

local. 

 

4. O benefício de prestação continuada deve ser revisto, para 

avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem, a 

cada: 

a) 2 anos.  

b) 1 ano. 

c) 6 meses. 

d) 3 anos. 

 

5. Não é um dos eixos estruturantes da gestão do SUAS: 

a) Territorialização. 

b) Precedência da gestão pública da política. 

c) Centralização político administrativa. 

d) Matricialidade sociofamiliar. 

 

6. Assinale a alternativa incorreta. Tendo sido a assistência social 

inserida constitucionalmente no tripé da Seguridade Social, é o 

financiamento desta a base para o financiamento da política de 

assistência social, uma vez que este se dá:  

a) Com a participação de toda a sociedade. 

b) De forma exclusivamente direta.  

c) Nos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. 

d) Mediante contribuições sociais.  

 

 

 

 

 

 

7. O CREAS deve ofertar atenções na ocorrência de situações de risco 

pessoal e social por ocorrência de negligência, abandono, 

ameaças, maus tratos, violência física/psicológica/sexual, 

discriminações sociais e restrições a plena vida com autonomia e 

exercício de capacidades, prestando atendimento prioritário a 

crianças, adolescentes e suas famílias nas seguintes situações, 

exceto: 

a) Crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração 

sexual. 

b) Crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica 

(violência física, psicológica, sexual, negligência). 

c) Famílias inseridas no Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil que não apresentem dificuldades no cumprimento 

das condicionalidades. 

d) Crianças e adolescentes em situação de mendicância.  

 

8. São obrigações das entidades de atendimento ao idoso: 

I. Observar os direitos e as garantias de que são titulares os 

idosos. 

II. Fornecer vestuário adequado se for pública, e alimentação 

suficiente. 

III. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de 

habitabilidade. 

Estão corretos os itens: 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas I e III. 

c) Apenas II e III. 

d) I, II e III. 

 

9. As entidades governamentais e não governamentais de assistência 

ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas, junto ao 

órgão competente da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da 

Pessoa Idosa especificando os regimes de atendimento, 

observados os seguintes requisitos, exceto: 

a) Oferecer instalações físicas em condições adequadas de 

habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. 

b) Apresentar objetivos não estatutários e planos de trabalho 

compatíveis com os princípios do Estatuto do Idoso. 

c) Estar regularmente constituída. 

d) Demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. 

 

10. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto: 

a) Articulado de ações governamentais e não governamentais 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

b) Articulado de ações exclusivamente governamentais da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

c) Não articulado de ações exclusivamente não governamentais 

de ONGs da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

d) Desarticulado de ações exclusivamente governamentais da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

11. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os 

direitos reconhecidos no Estatuto do Idoso forem ameaçados ou 

violados pelos motivos abaixo. Assinale qual deles não consta no 

Estatuto do Idoso:  

a) Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 

b) Por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade 

de atendimento. 

c) Em ração de sua condição pessoal. 

d) Por imperativo de consciência do próprio idoso. 
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12. A política nacional do idoso reger-se-á pelos seguintes princípios, 

exceto: 

a) A família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao 

idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade, 

bem-estar e o direito à vida. 

b) O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em 

geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação 

para todos. 

c) As diferenças econômicas, sociais, regionais e, 

particularmente, as contradições entre o meio rural e o 

urbano do Brasil não deverão ser observadas pelos poderes 

públicos e pela sociedade em geral, na aplicação da Lei N. 

8.842. 

d) O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das 

transformações a serem efetivadas através desta política. 

 

13. Assinale a alternativa incorreta. Ao Ministério da Cultura compete, 

em conjunto com seus órgãos e entidades vinculadas, criar 

programa de âmbito nacional, visando à: 

a) Garantir ao idoso a participação no processo de produção, 

reelaboração e fruição dos bens culturais. 

b) Propiciar ao idoso o acesso aos locais e eventos culturais, 

mediante preços igualitários. 

c) Valorizar o registro da memória e a transmissão e informação 

e habilidades do idoso aos mais jovens, como meio de 

garantir a continuidade e a identidade cultural. 

d) Incentivar os movimentos de idoso a atividades culturais. 

 

14. Assinale a alternativa incorreta com relação à Lei Maria da Penha. 

A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão 

criar e promover, no limite das respectivas competências: 

a) Centros de atendimento parcial e unidisciplinar para 

mulheres e respectivos dependentes em situação de 

violência doméstica e familiar. 

b) Casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes 

menores em situação de violência doméstica e familiar. 

c) Delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde 

e centros de perícia médico-legal especializados no 

atendimento à mulher em situação de violência doméstica e 

familiar. 

d) Programas e campanhas de enfrentamento da violência 

doméstica e familiar. 

 

15. Segundo a Lei Maria da Penha, os Juizados de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher que vierem a ser criados poderão 

contar com uma equipe de atendimento a ser integrada por 

profissionais especializados nas áreas, exceto: 

a) Psicossocial. 

b) Jurídica. 

c) Saúde. 

d) Comunicação. 

 

16. Executivo, Legislativo e Judiciário são Poderes da União: 

a) Independentes e dissonantes entre si. 

b) Independentes e harmônicos entre si. 

c) Dependentes e harmônicos entre si. 

d) Dependentes e dissonantes entre si. 

 

17. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais pelos seguintes princípios, exceto: 

a) Independência nacional. 

b) Prevalência dos direitos humanos. 

c) Intervenção. 

d) Defesa da paz. 

18. Assinale a alternativa incorreta. Para a proteção patrimonial dos 

bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular 

da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes 

medidas, entre outras: 

a) Restituição de bens legalmente subtraídos pelo agressor à 

ofendida. 

b) Proibição temporária para a celebração de atos e contratos 

de compra, venda e locação de propriedade em comum, 

salvo expressa autorização judicial. 

c) Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao 

agressor. 

d) Prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, 

por perdas e danos materiais decorrentes da prática de 

violência doméstica e familiar contra a ofendida. 

 

19. Assinale a alternativa incorreta. Poderá o juiz, quando necessário, 

sem prejuízo de outras medidas: 

a) Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa 

oficial ou comunitário desde que exclusivamente de 

proteção.  

b) Determinar a recondução da ofendida e a de seus 

dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. 

c) Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo 

dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. 

d) Determinar a separação de corpos. 

 

20. Não é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil: 

a) A dignidade da pessoa humana. 

b) A cidadania. 

c) O monolitismo político. 

d) A soberania. 

 

21. A ordem social do Brasil tem como base: 

a) O primado do bem estar e como objetivo o trabalho e o lazer. 

b) O primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a 

justiça sociais. 

c) O primado da justiça social e como objetivo o trabalho e o 

lazer. 

d) O primado do lazer e como objetivo o bem-estar e a justiça 

sociais. 

 

22. Segundo a Constituição Federal, compete ao Poder Público, nos 

termos da lei organizar a seguridade social, com base nos 

seguintes objetivos, exceto: 

a) Universalidade da cobertura e do atendimento. 

b) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais.  

c) Equidade na forma de participação no custeio. 

d) Redutibilidade do valor dos benefícios. 

 

23. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, 

como estabelecido em lei: 

a) Poderá contratar com o Poder Público, mas não dele receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 

b) Poderá contratar com o Poder Público, mas não dele receber 

benefícios, apenas incentivos fiscais ou creditícios. 

c) Não poderá contratar com o Poder Público, apenas dele 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 

d) Não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 
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24. Não está incluída no campo de atuação do SUS: 

a) A execução de ações de vigilância sanitária. 

b) O incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento 

tecnológico. 

c) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para 

consumo animal. 

d) O incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento 

científico. 

 

25. Assinale a alternativa incorreta quanto ao SUS. O Município 

exercerá, em seu âmbito administrativo, a atribuição de: 

a) Definição das instâncias de controle, avaliação e de 

fiscalização das ações e serviços de saúde. 

b) Organização, mas não coordenação, do sistema de 

informação de saúde. 

c) Definição dos mecanismos de controle, avaliação e de 

fiscalização das ações e serviços de saúde. 

d) Administração dos recursos orçamentários e financeiros 

destinados, em cada ano, à saúde. 

 

26. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Cajamar, assinale a 

alternativa que não possui uma competência privativa do 

Município: 

a) Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico de seus 

servidores, assim como plano de cargos, de carreiras e forma 

de provimento. 

b) Prover sobre esgotos e galerias pluviais. 

c) Proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas. 

d) Estabelecer plano diretor, planejando e promovendo o seu 

desenvolvimento integrado. 

 

27. Sobre os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários 

Municipais, analise as afirmações abaixo. 

I. O subsídio do Prefeito não poderá ser inferior ao maior 

padrão de vencimento pago a servidos do Município. 

II. O subsídio do Vice-Prefeito não poderá exceder a 80 % 

(oitenta por cento) do que for fixado para o Prefeito. 

III. Os subsídios dos Secretários Municipais não poderão 

exceder o fixado para o Prefeito. 

a) I, II e III estão corretas. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) Apenas III está correta. 

 

28. Sobre a organização política do Município, nos termos da Lei 

Orgânica do Município de Cajamar, assinale a alternativa 

incorreta. 

a) O Governo do Município é exercido pela Câmara Municipal 

com funções legislativas, fiscalizadoras e julgadoras e pelo 

Prefeito com funções executivas. 

b) Os órgãos do Governo municipal são dependentes e 

harmônicos entre si. 

c) Compete à Câmara, privativamente, dentre outras 

atribuições, conceder licença ao Prefeito e ao Vice-Prefeito 

para afastamento de seus respectivos cargos. 

d) O candidato a Vereador será obrigado a residir no Município, 

conforme dispuser a legislação federal. 

 

 

 

 

 

 

 

29. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Cajamar, complete 

a lacuna abaixo e indique a alternativa correta: 

O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta 

de Vereadores eleitos para cada legislatura, através do sistema 

proporcional, dentre cidadãos maiores de ______, no exercício 

dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto. 

a) Dezoito anos. 

b) Dezesseis anos. 

c) Vinte e um anos. 

d) Vinte e cinco anos. 

 

30. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Cajamar, são direitos 

dos servidores da administração direta, das autarquias e das 

fundações públicas além de outros que visem à melhoria de sua 

condição profissional ou social, exceto: 

a) Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. 

b) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias 

e quarenta horas semanais, facultada a compensação de 

horários e a redução da jornada, na forma da lei. 

c) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, 

com a duração de sessenta dias. 

d) Adoção de normas de saúde, higiene e segurança para 

redução dos riscos inerentes ao trabalho. 

 

31. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de 

acordo com a norma culta da língua: 

a) Cobiçoso – primazia – concernente – ressuscitar.  

b) Esplêndido – subversão – deslise – catequese. 

c) Excepcional – impresão – êxito – individualizar. 

d) Consentimento – efêmero – cortume – espesso. 

 

32. Assinale a alternativa incorreta acerca da concordância: 

a) Foram elas mesmas que me contaram sobre a venda da casa. 

b) Nós estamos quites com vocês. 

c) Está incluso ao passaporte as fotos. 

d) As meninas têm criatividade e flexibilidade boas. 

 

33. Analise as assertivas abaixo quanto à concordância verbal dos 

termos e aponte a alternativa correta: 

I. Continua a ser cobrado, apenas dos gerentes, as taxas 

referentes ao uso da academia da empresa. 

II. Quando chega as chuvas, o número de desabrigados cresce 

vertiginosamente. 

III. Necessita-se de pedreiros nesta construção. 

a) Apenas I e III estão corretos. 

b) Apenas II e III estão corretos. 

c) Apenas III está correto. 

d) I, II e III estão incorretos. 

 

34. Aponte a alternativa em que o acento indicador de crase foi 

utilizado de forma errônea: 

a) Para ir à missa, preciso trocar de roupa. 

b) Os alunos assistiram à cerimônia de inauguração do novo 

prédio da escola. 

c) As informações de que preciso estão sobre àquela pasta. 

d) Ele trouxe à baila uma tese inovadora. 

 

35. Assinale a alternativa em que há erro de regência: 

a) Assistimos à peça ao lado do diretor do espetáculo. 

b) Eles o avisaram do acidente na estrada. 

c) Chamaram-no de desleal e egoísta. 

d) As declarações do assessor da presidência implicarão em 

demissões. 
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36. Indique a alternativa que completa correta e respectivamente as 

lacunas abaixo: 

Com os uniformes _________, os representantes das Forças 

Armadas assinaram dois acordos ______. 

a) Verdes-claros / luso-brasileiro. 

b) Verde-claros / luso-brasileiros. 

c) Verde-claros / lusos-brasileiros. 

d) Verdes-claro / lusos-brasileiro. 

 

37. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Ele está arrumando isso há horas. 

b) Eu não consigo entender o porquê de tanta de amizade. 

c) A fazenda está cerca de dois quilômetros daqui. 

d) A muito tempo que não o encontro no clube. 

 

38. Assinale a alternativa em que todos os substantivos são femininos: 

a) Guaraná – alpiste – gênese.  

b) Dinamite – ênfase – faringe.  

c) Gambá – formicida – mascote.  

d) Ferrugem – mídia – sabiá.  

 

39. Analise as afirmações abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. Felizmente ocorreu uma química intensa entre eu e ela. 

II. Traga imediatamente o portfólio para eu aprovar. 

III. Para mim, este relacionamento está acabado. 

a) Apenas II e III estão corretas. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas II está correta. 

d) I, II e III estão corretas. 

 

40. Assinale a alternativa em que houve erro no uso do pronome: 

a) Aquilo deixou-me estarrecida. 

b) Se ela ligar, nunca mais me avise. 

c) Dir-te-ei tudo o que foi decidido na reunião de quinta-feira. 

d) Conforme me disseram, ela ocupará o cargo de chefia.  

 

41. Indique a alternativa em que o verbo em destaque está flexionado 

incorretamente: 

a) O espectador reaveu o valor do ingresso na bilheteria. 

b) Os acordos nas audiências ocorreram como eles previram. 

c) Eu e os pais mantivemos a mesma posição na reunião. 

d) Nós passeamos por toda a cidade de Cajamar. 

 

42. Nesta última semana, fato amplamente divulgado pela imprensa 

escrita e falada foi a posse, como novo Ministro das Cidades do 

governo Dilma Rousseff, de: 

a) Aguinaldo Ribeiro. 

b) Fernando Haddad. 

c) Carlos Lupi. 

d) Alfredo Nascimento. 

 

43. Dentre as diversas características expostas a seguir, aponte qual 

delas se aplica à indústria japonesa: 

a) A extração mineral ocupa o primeiro lugar no continente 

asiático.  

b) Qualificação e especialização de mão de obra. 

c) Localização no interior do país, principalmente na fronteira 

com a China.       

d) Excesso de matérias-primas ferrosas. 

 

 

 

 

 

 

44. Um avô distribuiu R$ 46.200,00 em partes inversamente 

proporcionais às idades de seus 4 netos. Se André tem 5 anos, 

Bruno 4 anos, Caio 3 anos e Felipe 2 anos, então: 

a) Bruno recebeu R$ 2.000,00 a mais que André. 

b) Bruno recebeu R$ 4.000,00 a menos que Caio.  

c) Caio recebeu R$ 5.000,00 a mais que André. 

d) Felipe recebeu o dobro do que Bruno recebeu. 

 

45. Se certo artigo teve um aumento de 12,5 % e passou a custar 

R$173,25, então qual era o preço dele antes desse acréscimo? 

a) R$ 138,10. 

b) R$ 162,70. 

c) R$ 154,00. 

d) R$ 143,20. 

 

46. Num triângulo ���, temos que: �� = ����, ��
� =
��° � ��
� = ��°. Então a medida do lado �� é: 

a) 2√3 ��. 
b) 8√5 ��. 
c) 12√2 ��. 
d) 4√6 ��. 

 

47.  Quanto rendeu R$ 32.000,00 aplicado a juros simples de 18% ao 

ano, por 5 anos e 3 meses? 

a) R$ 21.960,00. 

b) R$ 16.280,00. 

c) R$ 30.240,00. 

d) R$ 28.420,00. 

 

48. Qual é a área de um terreno retangular cujo perímetro é 208 m e a 

largura é igual a 5 8�  do comprimento? 

a) 2.560 m². 

b) 3.200 m². 

c) 1.596 m². 

d) 4.510 m². 

 

49. Qual é a área de um triângulo, sabendo que dois lados medem 6 

cm e  8 cm e o ângulo formado por eles mede 30°? 

a) 34√3 ���. 
b) 12 ��². 

c) 48√3 ���. 
d) 26 ��². 

 

50. Quais são as raízes da equação algébrica                                                    

� = �³ − ��² − !� + ��, sendo que +� é uma de suas raízes? 

a) {0, 1, 2}. 

b) {-2, 1, 2}. 

c) {-2, 1, 6}. 

d) {1, 2, 3}. 

 

 




