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PROFESSOR QUE ESTUDA POSSIBILIDADE DE 
TSUNAMI NA PB DIZ QUE GOVERNO PRECISA DE 
PLANO DE EVACUAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Não estamos deitados em berço esplêndido". Com 
esta frase o geógrafo, Paulo Rosa, fez um alerta es-
tarrecedor, tratando da possibilidade de um tsunami 
(onda gigante) atingir o litoral paraibano. 
Professor de Geociências da UFPB (Universidade 
Federal da Paraíba), na cidade de João Pessoa, Pau-
lo revelou que em 2007 foi procurado por pesquisado-
res ingleses que monitoram a atividade vulcânica na 
Ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias, onde 
o vulcão CumbreVieja é o grande motivo de preocu-
pação, já que se entrar em erupção pode provocar 
um desmoronamento de grandes proporções no oce-
ano Atlântico, resultado em ondas que poderiam 
"viajar" em uma velocidade de até mil quilômetros por 
hora (em um ângulo de 360º), atingindo o litoral nor-
destino, apenas 8 horas após o início da catástrofe. 
O aumento da preocupação global com possível de-
sastre é o fato de que nas últimas semanas dezenas 
de tremores de terra de pequena magnitude vêm  
ocorrendo nas Ilhas Canárias, podendo, segundo al-
guns pesquisadores, indicar uma retomada da ativida-
de vulcânica na região. 
O Comité Científico do Plano Especial de Proteção 
Civil e Emergência de Risco Vulcânico, nas Ilhas Ca-
nárias (PEVOLCA), se reuniu na semana passada na 
ilha "El Hierro" para avaliar o aumento da atividade. 
http://www.patosonline.com/interna.php?modulo=publicacao&codigo=20793 

1) A respeito da estrutura oracional em destaque, no 
fragmento abaixo,  pode constatar que a única alter-
nativa CORRETA é:  
 
“o grande motivo de preocupação, já que se entrar em 
erupção pode provocar um desmoronamento de 
grandes proporções no oceano Atlântico.” 
 
A) Há uma coordenativa com valor restritivo; 
B) Há uma coordenativa com valor explicativo; 
C) Há um período subordinativo conclusivo; 
D) Há um período subordinativo consecutivo;  
E) Há um período coordenativo causativo. 
 
 

2) A acentuação da palavra em destaque no fragmen-
to abaixo ocorre pelo mesmo motivo da que se en-
contra na alternativa:  
 
“No arquipélago das Canária.” 
 
A) Vulcânica; 
B) Comité; 
C) Emergência; 
D) Paraíba; 
E) Possível. 
 
3) Observando o fragmento abaixo, pode-se concluir 
que as vírgulas poderiam ser substituídas, sem alterar 
a conjuntura da norma culta, por: 
 
Com esta frase o geógrafo, Paulo Rosa, fez um alerta 
estarrecedor. 
 
A) Aspas, pois possuem uma função de explicação; 
B) Apóstrofo, pois semelhante às aspas explicam co-
mo também especificam algo; 
C) Apóstrofe, pois além de serem atribuídas às figu-
ras de linguagem, contribuem nas ênfases; 
D) Parênteses, pois estaria de acordo com o padrão 
culto da língua; 
E) Os itens A e D estão corretos.        
 
4) A leitura do texto deixa em seu aspecto, diretrizes 
da característica linguística empregada no mesmo. 
Abaixo, estão alguns fragmentos textuais. A caracte-
rística do texto lido é mesma da que se encontra na 
alternativa:  
 
A) Ainda que eu falasse 
A língua dos homens 
E falasse a língua dos anjos, 
Sem amor eu nada seria. 
O amor é o fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer. 
B) Há milhares de anos o universo existia em harmo-
nia. Os ciclos de escuridão e luz se alternavam perio-
dicamente. As estrelas nasciam, brilhavam e explodi-
am. Sempre o mesmo ciclo. Harmonia. Tranquilidade. 
A luz fez um planeta fértil. Plantas surgiram. A harmo-
nia continuou. Animais surgiram. Sucederam as eras 
geológicas. Surgiu, então, o homem. O homem não 
se contentou com os ciclos naturais. Construiu ferra-
mentas e com estas ergueu as cidades, afastando-se 
até das memórias dos campos, da vida simples e na-
tural. A harmonia se despedaçou; 
C) Ele foi cavando, cavando, cavando, pois sua pro-
fissão - coveiro - era cavar. Mas, de repente, na dis-
tração do ofício que amava, percebeu que cavara 
demais.Tentou sair da cova e não conseguiu. Nin-
guém veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de esbra-
vejar, desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da 
cova, desesperado. (...)  Os passos se aproximaram. 
Uma cabeça ébria apareceu lá em cima, perguntou o 
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que havia: O que é que há? O coveiro então gritou, 
desesperado: Tire-me daqui, por favor. Estou com um 
frio terrível! Mas, coitado! - condoeu-se o bêbado - 
Tem toda razão de estar com frio. Alguém tirou a terra 
de cima de você, meu pobre mortinho! E, pegando a 
pá, encheu-a e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente; 
D) Há longos anos atrás na falta da luz humana, to-
dos os dias ao despertar da intempérie noturna, os 
moradores locais de uma pequena cidadezinha  situa-
va nos desmanei-os, de uma historia fúnebreque 
quando o celeste do céu se esfumaçava tornando o 
obscuro de todas as criaturas de veemência dos mor-
tos e vivos, Uma moradora se martirizava se relutan-
do contra o sono, em continuar a sua costura pois 
teria que entregá-la assim que o tom crepuscular do 
sol surgisse na cabeceira de tua cama, seguiu-se en-
tão a cabeceira da noite a costurar o tão precioso co-
bertor, quando então seu marido já nas ondas da plu-
ma de seu apoio corporal, pairava sobre a longa es-
pera de suma amada a si junta em seu leito com du-
ros reflexos do casario nobre e incomensurável que 
se estende para lá da margem, num chão árido e hos-
til todas as noites quando as palavras, as cores e as 
lamentações destinadas a cobri-los, miravam extasia-
damente horizonte. Estava tudo envolto no silêncio; 
E) TANDRILAX 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: - TANDRILAX 
CAFEÍNA 
CARISOPRODOL 
DICLOFENACO SÓDICO 
PARACETAMOL 
TANDRILAX 
USO ADULTO. 
 
5) Em uma das rodovias deste lindo país observa-se  
a seguinte placa:  
 
 
 
 
 
 

Aplicando corretamente as regras de concordância 
nominal, sabe-se que a placa poderia está grafada da 
seguinte forma: 
 
I. Guincho e socorro mecânico gratuitos. 
II. Gratuito Guincho e socorro mecânico. 
III. Gratuitos Guincho e socorro mecânico. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) II; 
B) III; 
C) II e III; 
D) I e III; 
E) I e II. 
 
6) A fusão de sons idênticos, na língua portuguesa, é 
conhecida como crase. Esta fusão culmina no acento 

grave. Pode-se constatar que a única alternativa IN-
CORRETA quanto ao sinal indicativo de crase é: 
 
A) Sempre fiz referência a Maria; 
B) Neste fim de ano a loja estará aberta às 10:00 ho-
ras; 
C) O funcionamento de restaurante será de segunda 
à quarta; 
D) Não abriremos da quarta à sexta; 
E) Todas as lojas deverão abrir à uma hora.  
 
7) Para tornar a fala da personagem adequada ao uso 
culto da língua. Deve-se observar que a mesma co-
mete um erro de:  

 
 
A) Emprego inadequado da regência; 
B) Emprego inadequado da pontuação;  
C) Emprego inadequado da concordância nominal; 
D) Emprego inadequado da concordância verbal; 
E) Emprego inadequado da colocação pronominal.  
 
8) O texto abaixo apresenta alguns espaços que pre-
cisam ser completados. A alternativa que melhor 
completa esses espaços é: 
 
“ A .............................. plenária começara na hora 
prevista. Sendo realizada em uma...........................do 
congresso. Esta .................. discutia a ........................ 
de bens que os municípios terão de fazer ao estado 
brasileiro.” 
 
A) Sessão, secção, sessão, cessão; 
B) Seção, secção, cessão, sessão; 
C) Cessão, seção, seção, cecção; 
D) Sessão, seção, sessão, sessão; 
E) Sessão, seção, cessão, ceção. 
 
9) Das alternativas abaixo, apenas uma, apresenta 
incoerência no que se refere à regência. Esta alterna-
tiva é: 
 
A) O candidato custou a entender o assunto da prova; 
B) Todos os candidatos aspiram a ótimos cargos des-
te concurso; 
C) A maioria dos candidatos deste concurso assiste 
em Pernambuco; 
D) Os candidatos que assistiram às aulas de portu-
guês se sairão bem; 

GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO 
GRATUITO. 
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E) Os candidatos deste concurso se lembram bem 
dos seus objetivos. 
 
10) Observe a placa abaixo: 
 

 
A respeito do verbo, SER, pode-se concluir que: 
 
I. Foi empregado de forma inadequada perante a nor-
ma culta da língua portuguesa, haja vista que, este 
deve concordar com o núcleo do sujeito: O perigo. 
II. Foi empregado de forma adequada perante a nor-
ma culta da língua portuguesa, haja vista que, este 
deve concordar apenas com o  predicativo. 
III. Foi empregado de forma adequada perante a nor-
ma culta da língua portuguesa, haja vista que, este 
pode concordar com o núcleo do sujeito e com o pre-
dicativo.  
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I; 
B) II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) II e III.  

11) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE: 
 
O Brasil chegou ao fim de 2011 como o dono da sexta 
maior economia do mundo, ultrapassando pela pri-
meira vez a Inglaterra. O entusiasmo brasileiro, no 
entanto, deve ser devidamente ponderado. Ainda se-
rão necessárias décadas até que o país possa alcan-
çar um padrão de vida similar ao de nações desenvol-
vidas. De acordo com o FMI e Banco Mundial, o Bra-
sil com relação ao PIB está  a frente dos países:  

(    ) França.  
(    ) Itália.  
(    ) Rússia.  
(    ) Espanha. 
(    ) Suíça.  
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) F – V – V – V – F;  
B) F – V – V – V – V;  
C) V – V – F – F – F;  
D) V – F – V – F – V;   
E) V – F – V – F – F.   
 
12) Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 
100 doenças que têm em comum o crescimento de-
sordenado (maligno) de células que invadem os teci-
dos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para 
outras regiões do corpo. Dividindo-se rapidamente, 
estas células tendem a ser muito agressivas e incon-
troláveis, determinando a formação de tumores 
(acúmulo de células cancerosas) ou neoplasias malig-
nas. Por outro lado, um tumor benigno significa sim-
plesmente uma massa localizada de células que se 
multiplicam vagarosamente e se assemelham ao seu 
tecido original, raramente constituindo um risco de 
vida. (Fonte: INCA – Instituto Nacional do Câncer). 
 

 
 
Recentemente, alguns presidentes da América do Sul 
estão com diagnóstico de Câncer dos quais podemos 
citar: 
 
I. Fernado Lugo – Uruguai. 
II. Hugo Chaves – Venezuela. 
III. Evo Morales - Colombia. 
IV. Cristina Kirchnner - Argentina.  
V. Fidel Castro - Cuba. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II;  
B) Apenas as afirmativas II e III; 
C) Apenas as afirmativas II e IV;  
D) Apenas as afirmativas I, II e IV;  
E) Apenas as afirmativas II, III e V. 
 
13) Observe o slogan a seguir, julgue as afirmativas  
e marque a alternativa INCORRETA:  
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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I. O  G20 foi criado  para promover discussões entre 
países ricos e os emergentes sobre questões que 
estão relacionadas  com a estabilidade financeira in-
ternacional. 
II. G20 é um grupo formado  pelos ministros de esta-
do e presidentes das nações, mas apenas, o grupo 
G8 detém poder de veto e voto nas principais deci-
sões referente à economia mundial; 
III. O G20 tem como principio ampliar e levar  em con-
ta o peso econômico crescente de alguns países que 
juntos representam 90% do PIB mundial, 80% do co-
mércio mundial, sobre a gestão do sistema financeiro 
e da economia global. 
IV. Apoio ao emprego e reforço da alimentação social 
da globalização, exceto, o Combate à corrupção, fo-
ram temas abordados e as prioridades para o grupo 
do G20 em 2011. 
 
Está(ão) INCORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e III;   
B) Apenas as afirmativas II e III;  
C) Apenas as afirmativas II e IV;   
D) Apenas a afirmativa IV;  
E) Apenas a afirmativa II. 
 
14) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE a respeito do Prêmio Nobel da Paz em 2011: 
 
(    ) O prêmio foi dividido a duas mulheres sendo uma 
da Guiné Bissau e outra da Índia de acordo com o 
comitê Instituto Norueguês do Nobel, que entrega o 
prêmio, em Oslo, na Noruega. 
(   ) O prêmio foi concedido a ativista Indiana Ellen 
Johnson Sirleaf por "sua luta contra a AIDS, pelos 
direitos das mulheres no mercado de trabalho e na 
participação do processo político dos seus países ". 
(   ) Por tradição, os anúncios são feitos no início de 
outubro, e a entrega aconteceu no mês de dezembro 
em Oslo, capital da Noruega, no aniversário de morte 
de Nobel. 
(    ) Em 2010, o presidente dos EUA, Barack Obama, 
por conta de seus esforços em relação à questão nu-
clear foi o ganhador. 
(    ) A premiação consiste de uma medalha, um diplo-
ma e um prêmio em dinheiro de 10 milhões de coroas 
suecas, o equivalente a US$ 1,5 milhão. 
 
A sequência CORRETA é: 
  

A) F – F – V – F – V;  
B) F – F – F – F  – V;    
C) V – V – F – V – F; 
D) F – F – V – F  – F; 
E) V – F – F – V – V. 
 
15) A primavera árabe tem levantado sérios questio-
namentos sobre a possibilidade da existência de go-
vernos democráticos nos países do norte da África e 
do Oriente Médio, que são conhecidos vulgarmente 
como "Mundo Árabe". Essa onda revolucionária de 
manifestações e protestos que vêm ocorrendo desde 
dezembro de 2010 estão acontecendo nos países do
(a): 
 
I. Líbia. 
II. Marrocos. 
III. Argélia. 
IV. Jordânia. 
V. Lêmen.  
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) As afirmativas I, II, III, IV e V;   
B) Apenas as afirmativas I, II, III e IV; 
C) Apenas as afirmativas I, III e IV;   
D) Apenas as afirmativas I, IV e V;  
E) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
 
16) Morreu, em julho de 2011, aos 81 anos, o político 
brasileiro Itamar Franco, foto abaixo. Ele estava inter-
nado em São Paulo, e, desde o dia 21 de maio, fazia 
tratamento contra a leucemia. Com relação à história 
política de  Itamar Franco é CORRETO afirmar: 
 

 
I. Foi Presidente da República tomando posse em  1 
de janeiro de 1990, após as eleições diretas de 1989. 
II. Em fevereiro de 1994, o governo Itamar lançou o 
Plano Real, que estabilizou a economia e acabou 
com a crise hiperinflacionária. 
III. Itamar foi o primeiro presidente da República des-
de Artur Bernardes a eleger o seu sucessor, o Alago-
ano Fernando Collor de Melo. 
IV. Itamar Franco terminou seu mandato com um 
grande índice de popularidade. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) As afirmativas I, II, III e IV;  
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B) Apenas as afirmativas II e III; 
C) Apenas as afirmativas II e IV;   
D) Apenas as afirmativas I, II e IV;  
E) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
 
17) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE a respeito do Porto de Suape - PE: 
 

 
 
(     ) Após 30 anos, o Porto vive atualmente um mo-
mento de franca expansão econômica. O grande de-
safio do governo e dos gestores de Suape é a partir 
de um novo plano diretor garantir a ligação com ou-
tros modais e a consolidação dos grandes projetos 
estruturadores, através dos investimentos realizados 
em infra-estrutura, operação, logística e segurança 
portuária. 
(     ) Está localizado no litoral sul do estado de Per-
nambuco, próximo à foz dos rios Tatuoca e Masanga-
na, entre o Cabo de Santo Agostinho e o Pontal do 
Cupe, distando 40km ao sul da cidade de Recife. 
(     ) O porto de Suape foi inicialmente previsto para 
operar produtos combustíveis e cereais a granel, em 
substituição ao porto de Recife. 
(    ) Suape conta com um porto externo, porto inter-
no, terminais de granéis líquidos, cais de múltiplos 
usos, além de um terminal de contêineres. 
(     ) Sua área de influência abrange todo o estado de 
Pernambuco exceto os estados das Alagoas e da 
Paraíba que mantém seus portos sob influência de 
seus estados. 
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) F – V – V – F – V;  
B) V – V – V – V  – F;   
C) V – V – V – V – V; 
D) F – F – V – V  – F; 
E) V – V – F  – V – F. 
 
18) O ecoturismo, segundo a EMBRATUR, é um 
"segmento de atividade turística que utiliza, de forma 
sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva 
sua conservação e busca a formação de uma consci-
ência ambientalista através da interpretação do ambi-
ente, promovendo o bem-estar das populações envol-
vidas”. O turismo quando planejado segundo o mode-
lo estrutural sistêmico, cuja sustentação se dá através 

dos elementos naturais, sócio-econômicos e culturais 
locais e regionais, tem seus custos de implantação e 
de manutenção sensivelmente reduzidos. A integra-
ção desses elementos insere novos serviços e produ-
tos na economia local, impulsiona a cadeia produtiva 
e promove a elevação do padrão de vida da comuni-
dade receptora.  
O mirante do Belvedere localizado na entrada norte 
da cidade é onde está localizada o portal de boas 
vindas à cidade de Triunfo. Além dessa exímia paisa-
gem podemos citar no município como roteiro de tu-
rismo ecológico: 
   
I. Poço Dantas. 
II. Pedra do Cachorro. 
III. Cacimba de João Neco. 
IV. Furna da Laje. 
V. Serra dos Pingas. 
VI. Serra do Ponto. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas afirmativas II, III, IV e V;   
B) Apenas as afirmativas I, III,  IV e V; 
C) Apenas as afirmativas I,  IV e VI;   
D) Apenas as afirmativas I, III e IV;  
E) Apenas as afirmativas I, II, III e VI. 
 
19)  Julgue as alternativas abaixo e marque a alterna-
tiva CORRETA: 
 
A) Sendo um dos menores municípios da área do 
Sertão de Pernambuco, Triunfo, ocupa apenas a área 
da Serra da Baixa Verde, outrora conhecida como 
serra Grande do Pajeú; 
B) O município está localizado na zona do sertão alto, 
na microrregião do Sertão Pernambucano, nas Bacias 
Hidrográficas do Rios São Francisco Pajeú; 
C) A sede municipal está acima dos 1000m de altitu-
de em relação ao nível do mar; 
D) O ponto mais alto do estado de Pernambuco, en-
contra-se na Serra do cruzeiro no município de Triun-
fo a uma altitude de 2200m, e conhecido como Pico 
do Papagaio; 
E)  Todas as alternativas estão corretas. 
 
20) Com relação aos aspectos sócio econômicos e 
geográficos do município de Triunfo-PE é CORRETO 
afirmar: 
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A) Na área de educação, segundo dados do IBGE 
2010 são no total de 32 estabelecimentos de ensino 
público; 
B) A área do município de Triunfo é considerada de 
porte médio referente aos demais municípios do esta-
do de Pernambuco com 142km2;   
C) O setor primário é o carro chefe da economia do 
município em relação aos setores secundários e terci-
ários, elevando seu PIB (Produto Interno Bruto) na 
região; 
D) O município de Triunfo encontra-se inserido, geolo-
gicamente, na Província Borborema; 
E) Todas as alternativas  estão corretas. 

A REESTRUTURAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS 
NO BRASIL 
 
“A criação de pisos de proteção social pelo Brasil esti-
mula o crescimento econômico e aumenta a coesão 
da sociedade frente aos efeitos da crise econômica 
mundial, segundo o Relatório de Proteção Social Bá-
sica, lançado pela Organização Internacional do Tra-
balho (OIT). A secretária extraordinária de Superação 
da Extrema Pobreza do Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome (MDS), Ana Fonseca, 
[...] disse que o país é referência no assunto. “Há um 
reconhecimento das boas políticas e programas brasi-
leiros, como o Bolsa Família e o Sistema Único de 
Assistência Social (Suas). Com o Plano Brasil Sem 
Miséria, conseguimos manter a inflação sobre contro-
le, aumentar o salário mínimo, ampliar o crédito de 
forma responsável e fortalecer os programas de 
transferência de renda.” 
 
MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME- 
MDS; Políticas de proteção social ajudam a fortalecer economia brasileira. 
Sala de imprensa/ Ascom MDS. Retirado do site:http://www.mds.gov.br/
saladeimprensa/noticias/2011/dezembro/politicas-de-protecao-social-ajudam-
a-fortalecer-economia-brasileira; acesso em 20/12/2011 às 17:03. 
 
21) Em relação à Proteção Social Básica, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
A) São considerados Serviços de Proteção Social 
Básica: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família (PAIF); Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos, Serviço de Proteção Básica no 
Domicilio e Serviço de Proteção para pessoas em 
Situação de Rua; 
B) O referenciamento dos serviços sócio-assistenciais 
desta proteção possibilita a organização e hierarqui-
zação da rede sócio-assistencial no que se refere à 
regionalização, cumprindo a diretriz de heterogenei-
dade e de descentralização da política de assistência 
social; 
C) Todos os serviços desta proteção, desenvolvidos 
no território de abrangência do CRAS, em especial os 
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Víncu-
los, bem como o Serviço de Proteção Social Básica 
no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas, 

devem ser a ele referenciados e manter articulação 
com o PAIF; 
D) O serviço de proteção social básica no domicilio 
para pessoas com deficiência e idosas, será referen-
ciado somente nos locais que tiverem equipe técnica 
do CRAS, coordenada pelo órgão gestor; 
E) O serviço de convivência e fortalecimento de vín-
culos possui articulação com o Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (PAIF), de modo a 
promover o atendimento das famílias dos usuários 
destes serviços, garantindo a heterogeneidade, po-
tencialidades, valores, crenças e identidades das fa-
mílias, conforme a Política Nacional de Assistência 
Social. 
 
Do total de 7 bilhões de pessoas no mundo, assinala 
o relatório, 1,4 bilhão vivem em situação de extrema 
pobreza, com menos de US$ 1,25 por dia. Ainda se-
gundo o documento, 925 milhões sofrem de fome crô-
nica; 884 milhões não têm acesso à água potável e 
2,6 bilhões não contam com saneamento. O texto 
informa também que 796 milhões de adultos são ile-
trados; 5,1 bilhões não têm acesso à proteção social 
adequada e pouco mais de 15% dos desempregados 
no mundo recebem alguma forma de benefício. 
 
MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME- 
MDS; Políticas de proteção social ajudam a fortalecer economia brasileira. 
Sala de imprensa/ Ascom MDS. Retirado do site:http://www.mds.gov.br/
saladeimprensa/noticias/2011/dezembro/politicas-de-protecao-social-ajudam-
a-fortalecer-economia-brasileira; acesso em 20/12/2011 às 17:03 
 
22) Sobre os benefícios, serviços, programas e dos 
projetos de Assistência Social, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) Para efeito de concessão do Benefício de Presta-
ção Continuada, considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimentos de longo prazo de na-
tureza física, mental, intelectual ou sensorial, os 
quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as demais pessoas; 
B) A deficiência será comprovada através de avalia-
ção e laudo médico ou pericial expedido por serviço 
que conte com equipe multiprofissional do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS), devidamente credenciados para 
esse fim pelo Conselho Municipal de Saúde; 
C) Para efeito de concessão do Beneficio de Presta-
ção Continuada, a pessoa portadora de deficiência é 
aquela incapacitada para a vida independente e pá-
rea o trabalho; 
D) Os benefícios eventuais subsidiários poderão ser 
cumulados com os demais benefícios sociais; 
E) Na organização dos serviços da Assistência Social 
serão criados programas de amparo às crianças e 
adolescentes em situação de risco pessoal e social e 
às pessoas que vivem em condições subumanas - 
situação de rua. 
 
“Serviço ofertado, de forma continuada e programada, 
com a finalidade de assegurar trabalho social de   

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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abordagem e busca ativa que identifique, nos territó-
rios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexu-
al de crianças e  adolescentes, situação de rua, dentre 
outras. Deverão ser consideradas praças, entronca-
mento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde 
se realizam atividades laborais, locais de intensa cir-
culação de pessoas e existência de comércio, termi-
nais de ônibus, trens, metrô e outros.” 
Trecho retirado da Resolução nº109, de 11 de Novembro de 2009. 
 
23) A descrição acima pertence a um dos Serviços 
Sócio assistenciais de Proteção Especial de Média 
Complexidade. Sabendo disso, assinale a alternativa 
que representa o Serviço descrito acima: 
 
A) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Fa-
mília e Indivíduos (PAIFI); 
B) Serviço Especializado em Abordagem Social; 
C) Serviço de Proteção Social a Crianças e Adoles-
centes em Cumprimento de Medida Sócio-educativa 
de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Servi-
ços à Comunidade (PSC); 
D) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu-
los; 
E) Serviço Especializado em Abordagem Social para 
Pessoas em Situação de Rua. 
 
24) São considerados Serviços sócios-assistenciais 
de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 
 
A) Serviço de convivência e fortalecimento de víncu-
los, Serviço de Acolhimento institucional em Casas de 
Passagem e em família acolhedora; 
B) Serviço de Proteção a domicilio para pessoas com 
deficiência e idosas, serviço de Convivência e fortale-
cimento de vínculos e Serviço de Acolhimento em 
abrigo Institucional; 
C) Serviço de Acolhimento em Família acolhedora, 
Serviço de Acolhimento institucional em Casa lar e 
abrigo institucional e Serviço de convivência e fortale-
cimento de vínculos; 
D) Serviço de Proteção em situações de Calamidades 
públicas e de Emergências; Serviço de Acolhimento 
em família Acolhedora, Serviço de Acolhimento em 
República e Serviço de Acolhimento Institucional nas 
modalidades abrigo institucional, casa lar, casa de 
passagem e residência inclusiva; 
E) Serviço Especializado para pessoas em Situação 
de Rua, Serviço de Acolhimento Institucional em Al-
bergues e residência inclusiva, Serviço de Proteção 
em situações de Calamidades públicas e de Emer-
gências e Serviço de Acolhimento em república. 
 
25) De acordo com a Lei N.º 8662/1993, constitui co-
mo competência do Assistente Social: 
 
A) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e  
avaliar estudos, pareceres técnicos, pesquisas, pla-
nos, programas e projetos na área de Serviço Social; 
B) Planejar, organizar e administrar programas e pro-
jetos em Unidades de pesquisa em Serviço Social; 
C) Assessorar em órgãos da Administração Pública 

direta, empresas públicas e privadas e outras entida-
des, atribuições do Serviço Social; 
D) Fiscalizar o exercício profissional através dos Con-
selhos Federal e Regional; 
E) Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmen-
tos sociais no sentido de identificar recursos e de fa-
zer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de 
seus direitos. 
 
26) Prestar assessoria técnico-consultiva aos organis-
mos públicos ou privados, em matéria de Serviço So-
cial é competência do: 
 
A) Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS);  
B) Conselho Federal de Serviço Social (CFESS); 
C) Conselho Regional de Serviço Social (CRESS); 
D) Conselho Federal de Assistentes Sociais (CFAS); 
E) Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 
 
27) No que se refere às relações com as Entidades 
da Categoria e as demais organizações da Sociedade 
Civil; constitui como um direito do/a Assistente Social: 
 
A) Denunciar ao Conselho Regional as instituições 
públicas ou privadas, onde as condições de trabalho 
não sejam dignas ou possam prejudicar os/as usuá-
rios/as ou profissionais; 
B) Participar de sociedades científicas e de entidades 
representativas da categoria profissional que tenham 
por finalidade, a produção de conhecimento cientifico 
e de fomentar a defesa e fiscalização do exercício 
profissional; 
C) Apoiar e/ou participar dos movimentos sociais e 
organizações populares vinculados à luta pela conso-
lidação e ampliação da democracia e dos direitos de 
cidadania; 
D) Respeitar a autonomia dos movimentos populares 
e das organizações das classes trabalhadoras; 
E) 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 sobrevi-
vência, discriminação, preconceito, abuso de autori-
dade individual e institucional, qualquer forma de   
agressão ou falta de respeito à integridade física, so-
cial e mental do/a cidadão/cidadã. 
 
28) As infrações ao Código de Ética do Assistente 
Social acarretarão penalidades, na forma dos disposi-
tivos legais e/ ou regimentais. Sabendo disso, as pe-
nalidades aplicáveis a este profissional, RESPECTI-
VAMENTE, são: 
 
A) Advertência individualizada, multa, suspensão do 
exercício profissional e cassação do registro profissio-
nal; 
B) Multa, advertência pública, suspensão do registro 
profissional e cassação do exercício profissional; 
C) Advertência reservada, advertência pública, multa, 
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suspensão e cassação do registro profissional; 
D) Multa, advertência reservada, advertência pública, 
suspensão do exercício profissional e cassação do 
registro profissional; 
E) Multa, advertência individualizada, advertência pú-
blica, suspensão e cassação do exercício profissional. 
 
29) A previdência social será organizada sob a forma 
de regime geral, de caráter contributivo e de filiação 
obrigatória, observados critérios que preservem o  
equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos 
da Constituição Federal, a(o): 
 
A) Auxilio maternidade, especialmente à gestante e a 
mães com crianças de até seis meses; 
B) Proteção ao trabalhador, em situação de desem-
prego voluntário, e de seus dependentes; 
C) Salário- família para os dependentes dos segura-
dos de baixa renda, por morte ou invalidez; 
D) Auxilio- reclusão do segurado, homem ou mulher, 
ao cônjuge ou companheiro e seus dependentes; 
E) Cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte 
e idade avançada. 
 
30) De acordo com que está exposto na Constituição 
Federal, no que se refere a Família, a Criança, do 
Adolescente, do Jovem e do Idoso; assinale a alterna-
tiva INCORRETA: 
 
A) O Estado assegurará a assistência à família na 
pessoa de cada um dos que a integram, criando me-
canismos para coibir a violência no âmbito de suas 
relações; 
B) O Estado disporá sobre normas civis de constru-
ção dos logradouros e dos edifícios de uso público e 
na adaptação de veículos de transporte coletivo, a fim 
de garantir acesso adequado às pessoas idosas e 
portadoras de deficiência; 
C) É dever da família, da sociedade e do Estado   
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à ali-
mentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão; 
D) A família, a sociedade e o Estado têm o dever de 
amparar as pessoas idosas, assegurando sua partici-
pação na comunidade, defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida; 
E) A lei estabelecerá o estatuto da juventude, destina-
do a regular os direitos dos jovens e o plano nacional 
de juventude, de duração decenal, visando à articula-
ção das várias esferas do poder público para a execu-
ção de políticas públicas.  
 
31) De acordo com o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, os Estados e o Distrito Federal poderão cri-
ar varas especializadas e exclusivas da infância e da 
juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer 
sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá

-las de infra-estrutura e dispor sobre o atendimento, 
inclusive em plantões. Sabendo disso, a Justiça da 
Infância e da Juventude é competente para: 
 
A) Conhecer de representações promovidas pelo Es-
tado e Sociedade Civil, para apuração de ato infracio-
nal atribuído a adolescente, aplicando as medidas 
cabíveis; 
B) Conceder a suspensão e ou remissão, como forma 
de extinção do processo; 
C) Apurar ações decorrentes de irregularidades em 
entidades de atendimento público e privado, aplican-
do-lhes as medidas cabíveis; 
D) Aplicar penalidades administrativas nos casos de 
infrações contra norma de proteção à criança ou ado-
lescente; 
E) Conhecer e apurar os casos encaminhados pelo 
Conselho Tutelar e programas de ações continuadas 
referentes à criança e ao adolescente, aplicando-lhes 
as medidas cabíveis.  
 
32) Sobre a perda e a suspensão do poder familiar é 
CORRETO afirmar: 
 
A) O procedimento para a perda ou a suspensão do 
poder familiar terá início por provocação da Vara da 
Infância e Juventude ou de demais instituições que 
tenha legítimo interesse; 
B) Havendo motivo grave, poderá a autoridade judici-
ária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspen-
são do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até 
o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou 
adolescente confiado a pessoa idônea, mediante ter-
mo de responsabilidade; 
C) É necessária a oitiva dos pais sempre que esses 
forem identificados e estiverem na região da comarca 
que esteja sendo julgado o caso; 
D) O prazo máximo para conclusão do procedimento 
será de 90 (noventa) dias; 
E) A sentença que decretar a perda ou a suspensão 
do poder familiar não poderá será averbada à mar-
gem do registro de nascimento da criança ou do ado-
lescente. 
 
33) Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente é 
CORRETO afirmar: 
 
A) O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, 
da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e 
crenças, dos espaços e objetos pessoais; 
B) É dever da sociedade civil e do Estado, zelar pela 
dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a 
salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor; 
C) Não se deferirá colocação de criança ou adoles-
cente em tutela à pessoa que revele, por qualquer 
modo, incompatibilidade com a natureza da medida 
ou não ofereça ambiente familiar adequado; 
D) A colocação em família substituta poderá admitir 
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transferência da criança ou adolescente a terceiros ou 
a entidades governamentais ou não-governamentais, 
sem autorização judicial, dependendo da gravidade 
da situação; 
E) A adoção é medida excepcional e irrevogável, à 
qual se deve recorrer apenas quando esgotados os 
recursos de manutenção da criança ou adolescente 
na família natural ou substituta. 
 
34) Acerca do Estatuto do Idoso é CORRETO afirmar: 
 
A) Cabe ao Estado determinar a criação de universi-
dade pública aberta para as pessoas idosas e o in-
centivo a publicação de livros e periódicos, de conteú-
do e padrão editorial adequados ao idoso, que bus-
quem facilitar a leitura, levando em consideração a 
sua natural redução da capacidade visual; 
B) A participação dos idosos em atividades culturais e 
de lazer será proporcionada mediante descontos de 
no mínimo 50% (cinquenta por cento) nos ingressos 
para eventos artísticos, culturais, esportivos e de la-
zer; serão reservados pelo menos 10% (dez por cen-
to) dos assentos para idosos; 
C) Os idosos participarão das comemorações de ca-
ráter cívico ou cultural, para transmissão de conheci-
mentos e vivências às demais gerações, no sentido 
da preservação da memória e das identidades cultu-
rais; 
D) O Poder Público criará cursos especiais para ido-
sos que deverão incluir conteúdo relativo às técnicas 
de comunicação, computação e demais avanços tec-
nológicos, para sua integração à vida moderna; 
E) O idoso tem direito de se inserir em qualquer ativi-
dade profissional. 
 
35) As medidas de proteção ao idoso previstas no 
Estatuto do Idoso poderão ser aplicadas, isolada ou 
cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a 
que se destinam e o fortalecimento dos vínculos fami-
liares e comunitários. Verificada qualquer das hipóte-
ses previstas neste Estatuto, o Ministério Público ou o 
Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá de-
terminar, dentre outras, a seguinte medida: 
 
A) Prioridade na internação em abrigo de entidades 
filantrópicas; 
B) Orientação, apoio e acompanhamento psico-social 
continuado, no caso de abrigamento temporário; 
C) Requisição para tratamento de sua saúde, em re-
gime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar, mediante 
assinatura do termo de responsabilidade do idoso, da 
família ou de seu curador; 
D) Inclusão em programa oficial ou comunitário de 
auxílio, orientação e tratamento a usuários dependen-
tes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à 
pessoa de sua convivência que lhe cause perturba-
ção; 
E) Abrigo em entidade temporária voltada para ações 
no âmbito psico-social. 
 
36) No que se refere à assistência social disposto no 

Estatuto do Idoso, assinale a alternativa que NÃO 
está de acordo com esta lei:  
 
A) A assistência social aos idosos será prestada, de 
forma articulada, conforme os princípios e diretrizes 
previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na 
Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saú-
de e demais normas pertinentes; 
B) O Conselho Regional do Idoso ou o Conselho Na-
cional da Assistência Social estabelecerá a forma de 
participação do idoso no custeio da entidade de abri-
gamento, filantrópica ou casa lar, custeio este que 
não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) de 
qualquer benefício previdenciário ou de assistência 
social recebido pelo idoso; 
C) Todas as entidades de longa permanência, ou ca-
sa-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação 
de serviços com a pessoa idosa abrigada; 
D) Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, 
que não possuam meios para prover sua subsistên-
cia, nem de tê-la provida por sua família, é assegura-
do o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos 
termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas; 
E) No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é 
facultada a cobrança de participação do idoso no cus-
teio da entidade.   
 
37) A gestão das ações na área de assistência social 
fica organizada sob a forma de sistema descentraliza-
do e participativo, denominado Sistema Único de   
Assistência Social (Suas), tendo com um de seus ob-
jetivos: 
 
A) Consolidar a gestão participativa, optando pelo 
sistema de co-financiamento e de cooperação técnica 
entre os entes administrativos que, de modo articula-
do, operam a proteção social contributiva; 
B) Estabelecer a articulação da rede pública e privada 
de serviços, programas, projetos e benefícios de as-
sistência social; 
C) Intervir diante das responsabilidades dos entes 
federativos na organização, regulação, manutenção e 
expansão das ações de assistência social; 
D) Determinar os níveis de gestão no âmbito federal; 
E) Afiançar a vigilância sócio-assistencial e a garantia 
de direitos.  
 
38) Segundo a Norma Operacional Básica de Recur-
sos Humanos do SUAS (NOB/RH- SUAS) a capacita-
ção dos trabalhadores da Assistência Social tem por 
fundamento a educação permanente, devendo ser 
feita de forma: 
 
A) Sistemática, continuada, sustentável, participativa, 
nacionalizada, descentralizada, avaliada e monitora-
da;  
B) Alternativa, sustentável, complementar, participati-
va, naturalizada, descentralizada e monitorada regu-
larmente; 
C) Hierarquizada, complementar, descentralizado, 
participativo, nacionalizada e avaliada anualmente; 
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D) Sistemática, sustentável, continuada, participativa, 
descentralizada, sendo monitorada e avaliada a cada 
seis meses; 
E) Continuada, auto-sustentável, participativa, des-
centralizada, nacionalizada e avaliada a cada triênio. 
 
39) Sobre a Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS) é CORRETO afirmar: 
 
A) A assistência social é Política de Seguridade Soci-
al de caráter contributivo, que provê os mínimos soci-
ais, realizada através de um conjunto integrado de 
ações de iniciativa pública e privada, com o intuito de 
garantir o atendimento às necessidades básicas.  
B) Consideram-se entidades e organizações de assis-
tência social aquelas que prestam, sem fins lucrati-
vos, atendimento e assessoramento aos beneficiários 
abrangidos na política de assistência social, bem co-
mo as que atuam na defesa e garantia de seus direi-
tos; 
C) A instância coordenadora da Política Nacional de 
Assistência Social é o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome; 
D) As ações ofertadas no âmbito do Suas têm por 
objetivo a proteção à família, à maternidade, à infân-
cia, à juventude e à velhice e, levando em considera-
ção, como base de organização fundamental, a regio-
nalização e a territorialização; 
E) O Suas é integrado pelos entes federativos, Esta-
duais e Municipais, representados pelos respectivos 
conselhos de assistência social e pelas instituições e 
organizações de assistência social abrangidas pela 
Política Nacional de Assistência Social. 
 
40) Acerca do Conselho Nacional de Assistência So-
cial (CNAS), assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) Fica instituído pela Lei nº 8742/93, o Conselho Na-
cional de Assistência Social (CNAS), órgão superior 
de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do 
órgão da Administração Pública Federal responsável 
pela coordenação da Política Nacional de Assistência 
Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da 
República, têm mandato de 2 (dois) anos, permitida 
uma única recondução por igual período; 
B) É composto por 18 (dezoito) membros e respecti-
vos suplentes, cujos nomes são indicados ao órgão 
da Administração Pública Federal responsável pela 
coordenação da Política Nacional de Assistência So-
cial; 
C) É presidido por um de seus integrantes, eleito den-
tre seus membros, para mandato de 1 (um) ano, per-
mitida uma única recondução por igual período; 
D) Contará com uma Secretaria Executiva, a qual terá 
sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo; 
E) Este Conselho, por estar vinculado diretamente ao 
órgão gestor de assistência social, deve prover toda a 
infra-estrutura necessária referente ao seu funciona-
mento, garantindo recursos materiais, humanos e fi-
nanceiros, inclusive com despesas referentes a    
passagens e diárias de conselheiros representantes 

do governo ou da sociedade civil, quando estiverem 
no exercício de suas atribuições. 
 
 




