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O MELHOR 
 
Estamos obcecados com "o melhor". Não sei quando 
foi que começou essa mania, mas hoje só queremos 
saber do "melhor". Tem que ser o melhor computador, 
o melhor carro, o melhor emprego, a melhor dieta, a 
melhor operadora de celular, o melhor tênis, o melhor 
vinho. Bom não basta. O ideal é ter o top de linha, 
aquele que deixa os outros pra trás e que nos distin-
gue, nos faz sentir importantes, porque, afinal, esta-
mos com "o melhor". Isso até que outro "melhor" apa-
reça - e é uma questão de dias ou de horas até isso 
acontecer. Novas marcas surgem a todo instante. 
Novas possibilidades também. E o que era melhor, de 
repente, nos parece superado, modesto, aquém do 
que podemos ter. O que acontece, quando só quere-
mos o melhor, é que passamos a viver inquietos, nu-
ma espécie de insatisfação permanente, num eterno 
desassossego.  
Não desfrutamos do que temos, porque estamos de 
olho no que falta conquistar ou ter. Cada comercial na 
TV nos convence de que merecemos ter mais do que 
temos. Cada artigo que lemos nos faz imaginar que 
os outros (ah, os outros...) estão vivendo melhor, 
comprando melhor, amando melhor, ganhando me-
lhores salários. Aí a gente não relaxa, porque tem que 
correr atrás, de preferência com o melhor tênis. Se 
gosto do que faço no meu trabalho, tenho que subir 
na empresa e assumir o cargo de chefia que vai me 
matar de estresse porque é o melhor cargo da empre-
sa? E aquela TV de não sei quantas polegadas que 
acabou com o espaço do meu quarto? O restaurante 
onde sinto saudades da comida de casa e vou porque 
tem o "melhor chef"? Aquele xampu que usei durante 
anos tem que ser aposentado porque agora existe um 
melhor e dez vezes mais caro? O cabeleireiro do meu 
bairro tem mesmo que ser trocado pelo "melhor cabe-
leireiro"? Tenho pensado no quanto essa busca per-
manente do melhor tem nos deixado ansiosos e nos 
impedido de desfrutar o "bom" que já temos.  
A casa que é pequena, mas nos acolhe.O emprego 
que não paga tão bem, mas nos enche de alegria. A 
TV que está velha, mas nunca deu defeito. O homem 
que tem defeitos (como nós), mas nos faz mais feli-
zes do que os homens "perfeitos". As férias que não 
vão ser na Europa, porque o dinheiro não deu, mas 
vai me dar a chance de estar perto de quem amo... O 
rosto que já não é jovem, mas carrega as marcas das 
histórias que me constituem. O corpo que já não é 
mais jovem, mas está vivo e sente prazer. Será que a 
gente precisa mesmo de mais do que isso? Ou será 
que isso já é o melhor e na busca do "melhor" a gente 
nem percebeu? 
http://www.meninasdoreino.com/ 

 

1) Pode-se inferir, CORRETAMENTE, do texto que: 
 
A) A palavra “que” presente no fragmento “Tem que 

ser o melhor computador” possui valor morfológico de 
preposição; 
B) A sequência de vírgulas presentes no fragmento 
“computador, o melhor carro, o melhor emprego, a 
melhor dieta, a melhor operadora de celular, o melhor 
tênis, o melhor vinho.” Se justifica em função de sepa-
rar orações coordenadas; 
C) A substituição da palavra “porque” em “nos faz 
sentir importantes, porque, afinal, estamos com o me-
lhor.” Pela palavra, portanto, altera o valor semântico 
do enunciado; 
D) A palavra “aquém” é considera um advérbio, po-
rem se substituída por “além”, altera o valor estrutural 
do enunciado.  E “o que era melhor, de repente, nos 
parece superado, modesto, aquém do que podemos 
ter”; 
E) A preposição “de”  presente no enunciado “Cada 
comercial na TV nos convence de que merecemos.” É 
uma exigência gramatical do sujeito da oração. 
 
2) Acerca do enunciado abaixo, conclui-se que a úni-
ca alternativa CORRETA é: 
 
“Aí a gente não relaxa, porque tem que correr atrás, 
de preferência com o melhor tênis.” 
 
A) A expressão “a gente” é condizente com a língua 
informal e com a língua culta; 
B) Ao substituir a palavra “porque” pela conjunção 
“pois” o enunciado da oração muda de valor; 
C) A palavra “preferência” tem sua acentuação justifi-
cada por ser uma paroxítona terminada em ditongo 
decrescente; 
D) A acentuação da palavra “tênis” se justifica em 
razão do mesmo motivo da palavra “táxi”; 
E) A palavra “melhor” possui mesmo valor morfológi-
co na frase “O tênis melhor”. 
 
3) Segundo o texto é CORRETO afirmar que: 
 
A) Estamos em busca do melhor porque a vida mo-
derna nos impulsiona a isto, mostrando que não há 
condições de viver com objetos obsoletos; 
B) A busca restrita da melhoria se da em função de 
se obter apenas objetos melhores; 
C) A busca do melhor já se faz tão presente no cotidi-
ano moderno que não causa nem um “mau estar” na 
população; 
D) O desejo de se ter o melhor acontece por deduzir-
mos que o outro sempre está um passo a nossa fren-
te; 
E) A busca pelo melhor se dá em sua grande maioria 
pelas influências dos meios de comunicação.  
 
4) Ao ler o enunciado abaixo, conclui-se que a única 
alternativa CORRETA é:  
 
“O rosto que já não é jovem, mas carrega as marcas 
das histórias que me constituem.” 
 
A) A palavra jovem se classifica sintaticamente como 

PORTUGUÊS 
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substantivo; 
B) A colocação do pronome oblíquo para depois da 
palavra constituem, deixa a frase correta perante a 
norma culta; 
C) A classificação morfossintática da palavra “que”, 
depois da palavra rosto é de: pronome relativo e fun-
ção de sujeito;  
D) As duas palavras “que” presentes no enunciado 
possuem valores sintáticos diferentes; 
E) O enunciado fica incorreto ao ser substituído a 
conjunção “mas”  pela conjunção contudo. 
 
5) O plural metafônico da palavra, ansioso, ocorre da 
mesma forma do que se encontra na alternativa: 
 
“Tenho pensado no quanto essa busca permanente 
do melhor tem nos deixado ansiosos e nos impedido 
de desfrutar o "bom" que já temos.” 
 
A) Rosto; 
B) Corpo; 
C) Porto; 
D) Tijolo; 
E) Esforço. 
 

TIRINHA PARA AS QUESTÕES DE 6 A 8. 

http://aescritanasentrelinhas.d3estudio.com.br/?tag=charges-e-propagandas 

 
6) Observe a tirinha e assinale a alternativa CORRE-
TA: 
 
A) Se for acrescentado uma partícula “se” depois do 

verbo lembrar, esta deixaria o verbo empregado de 
forma inadequada em relação à norma culta; 
B) A colocação do pronome oblíquo “me” após o ver-
bo “virar” deixa a frase incorreta no ponto de vista 
gramatical; 
C) O pronome oblíquo “lhe” possui diretrizes de um 
complemento verbal transitivo indireto; 
D) Calvin não consegue atingir seu objetivo, haja vis-
ta que, não apresentou ao pai uma sequência lógica 
de raciocínio; 
E) A palavra “labuta” pode ser substituída por “luta” 
que o significado da palavra não seria alterado. 
 
7) Acerca do verbo imaginar presente no segundo 
quadrinho, sabe-se que sua conjugação para seguir 
os padrões cultos deve ficar: 
 
A) Imagines; 
B) Imaginas; 
C) Não pode ser alterado; 
D) Imaginai; 
E) Imagina. 
 
8) Cada gênero textual possui sua característica ine-
rente. Dessa forma, observa-se que a melhor defini-
ção para o gênero textual abordado é: 
 
A) Uma ilustração cômica que satiriza de forma crítica 
os acontecimentos sociais e políticos. Embora seja 
importante o seu conteúdo humorístico, ela é feita 
ainda à mão para preservar seu valor artístico, poden-
do ser montada ou retocada por computador; 
B) Estabelecendo um discurso ora trivial sobre o coti-
diano, ora irônico, crítico ou mesmo filosófico, são 
tipos relativamente  estáveis  de  enunciados; 
C) Representam factos localizados no tempo e no 
espaço, encadeados de forma lógica, encaminhando-
se para um desenlace; 
D) Apresentam análises e sínteses informativas, atra-
vés de exposições ou explicações científicas ou peda-
gógicas, abordando conhecimento, problemas, pro-
postas de resolução; 
E) O objetivo destes textos é convencer os interlocu-
tores, justificar ou refutar opiniões. Têm intenção de 
agir sobre o destinatário do discurso, para reforçar ou 
alterar o seu comportamento. Caracterizam-se pela 
apresentação de uma opinião, uma defesa ou uma 
contestação e pela exposição de argumentos a favor 
ou contra uma tese. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 9 E 10 
 
O ser humano vivência a si mesmo, seus pensamen-
tos como algo separado do resto do universo - numa 
espécie de ilusão de ótica de sua consciência. E essa 
ilusão é uma espécie de prisão que nos restringe a 
nossos desejos pessoais, conceitos e ao afeto por 
pessoas mais próximas. Nossa principal tarefa é a de 
nos livrarmos dessa prisão, ampliando o nosso círculo 
de compaixão, para que ele abranja todos os seres 
vivos e toda a natureza em sua beleza. Ninguém con-

www.pciconcursos.com.br
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seguirá alcançar completamente esse objetivo, mas 
lutar pela sua realização já é por si só parte de nossa 
liberação e o alicerce de nossa segurança interior. 
 
Albert Einstein 
http://pensador.uol.com.br/frase/MTA4Mg/ 

 
9) A conjunção “como” presente no primeiro período, 
possui o mesmo valor semântico igual ao da alternati-
va:  
 
A) O debate se desenrolou como foi planejado; 
B) Como o que disseram, não haverá aulas; 
C) Aquilo é pior que isso; 
D) Como são mais leves que o ar, os balões sobem; 
E) A harmonia do ambiente daquela sala, de súbito, 
rompeu-se, ainda que houvesse silêncio. 
 
10) Acerca do sinal indicativo de crase no fragmento 
abaixo. Observa-se que: 
 
“E essa ilusão é uma espécie de prisão que nos res-
tringe a nossos desejos pessoais, conceitos e ao afe-
to por pessoas mais próximas.” 
 
A) A omissão do acento indicativo de crase em 
“restringe a” ocorre exclusivamente por se ter uma 
palavra masculina e no plural; 
B) Ao substituir “nossos desejos” por “perspectiva” o 
emprego do acento grave se justificaria; 
C) O acento grave seria facultativo se o enunciado 
fosse: “conceitos e a necessidade de pessoas mais 
próximas”; 
D) Ao substituir a preposição “por” pela preposição 
“a” o emprego da crase deve ser obrigatório; 
E) As diretrizes mencionadas acima não condizem 
com a realidade das regras gramaticais. Por isto to-
das as alternativas estão incorretas. 

11) No final do ano de 2011, uma empresa de consul-
toria apontou o Brasil como a sexta maior economia 
do mundo, atrás apenas dos países: 
 
A) Estados Unidos, China, Japão, Bélgica e Itália; 
B) Estados Unidos, Nicarágua, Rússia, Alemanha e 
Inglaterra; 
C) Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Fran-
ça; 
D) Estados Unidos, China, Japão, Inglaterra e Suécia; 
E) Estados Unidos, Japão, China, Rússia e Alema-
nha. 
 
12) Sobre a SOPA (Stop Online Piracy Act) e a PIPA 
(Protect IP Act): 
 
I. São dois projetos de Lei do Congresso dos Estados 
Unidos que visa combater a pirataria na internet. 
II. De acordo com os termos da SOPA e da PIPA, 

sites como o Google e o Facebook não sofrerão da-
nos, podendo atuar normalmente. 
III. A SOPA e a PIPA estabelecem que qualquer site 
pode ser fechado a pedido do governo dos EUA ou 
dos geradores de conteúdo. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) I e II; 
B) II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) II e III. 
 
13) A vaga de frio que abateu o continente europeu 
no início do mês de fevereiro foi uma das mais rigoro-
sas, matando mais de 650 pessoas. Quanto a isso, 
responda CORRETAMENTE: 
 
A) Em alguns países os termômetros registraram tem-
peraturas acima dos 30° negativos; 
B) Os países do oeste europeu estão entre os mais 
afetados; 
C) Um dos países que menos foi castigado com as 
fortes nevascas foi a Ucrânia; 
D) Durante as fortes nevascas, apenas o rio Danúbio 
não ficou congelado; 
E) A onda de frio também atingiu o sul do continente 
africano. 
 
14) Sobre os bens de origem mineral na Paraíba, to-
das as alternativas a seguir estão corretas, EXCETO: 
 
A) A relevância do potencial mineral da Paraíba, pren-
de-se à sua capacidade de fornecer matérias primas 
e insumos para a indústria de transformação e da 
construção civil, viabilizando os empreendimentos e 
agregando valor a toda a cadeia produtiva; 
B) Já as jazidas de argila viabilizam a produção de 
cerâmica vermelha, que por sua vez, aliada às de 
brita, areia, saibro, rochas ornamentais (quartzitos e 
granitos) e de cerâmica branca, alimentam as obras 
da construção civil; 
C) A Paraíba é o maior produtor de bentonita (argila 
montmorilonítica) do País. A bentonita é um mineral 
de larga aplicação como componente de lama de per-
furação de poços; 
D) Segundo estudos da Secretaria de Minas e Energi-
a, foram cadastradas até hoje mais de 2.000 ocorrên-
cias minerais distribuídas no território paraibano, sem 
contar os minerais metálicos, não-metálicos e energé-
ticos;  
E) A atividade relacionada ao setor mineral na Paraí-
ba funciona, também, como uma importante fonte 
geradora de emprego e renda, tanto para o segmento 
da pequena produção, a exemplo da produção garim-
peira desenvolvida, em especial, na região do Seridó, 
quanto para o setor de larga produção. 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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15) Avalie as proposições abaixo e responda: 
 
I. A empresa Cowan Petróleo e Gás anunciou que 
fará a perfuração de 5 novos poços, a partir deste 
semestre, a fim de encontrar petróleo na comunidade 
Lagoa do Forno, no município de Sousa. 
II. As tentativas de encontrar petróleo no município de 
Sousa foram feitas pela Petrobrás na Bacia do Rio do 
Peixe. 
III. Mesmo com o fracasso da Petrobrás em encontrar 
petróleo na região, os representantes da Cowan Pe-
tróleo e Gás têm esperanças no sucesso da perfura-
ção. 
 
Está(ão) CORRETO(s):  
 
A) I e II; 
B) I; 
C) II e III; 
D) II; 
E) I, II e III. 
 
16) Acerca da Lei Maria da Penha, avalie as proposi-
ções e responda CORRETAMENTE: 
 
I. A farmacêutica Maria da Penha, que dá nome à lei, 
foi preciso ser assassinada pelo marido para que os 
órgãos competentes, enfim, criassem a lei de prote-
ção às mulheres. 
II. A lei 11.340, a Lei Maria da Penha, foi sancionada 
pelo presidente Lula, em 7 de agosto de 2006, e en-
trou em vigor em 22 de setembro de 2006. 
III. Maria da Penha Maia Fernandes, inconformada 
por seu marido ter ficado só 2 anos em regime fecha-
do, recorreu à Comissão Interamericanos de Direitos 
Humanos, buscando uma solução justa para o caso. 
IV. No dia 9 de fevereiro, o STF declarou, por 10 vo-
tos a 1, que não é necessária a representação, ou 
seja, a reclamação formal da mulher para processar o 
autor de agressões físicas previstas na Lei Maria da 
Penha. 
Estão CORRETAS: 
 
A) I, II e III; 
B) II, III e IV; 
C) I e IV; 
D) I e III; 
E) I, II e IV. 
 
17) Qual dos escritores paraibanos a seguir NÃO se 
enquadra na categoria de romancista: 
 
A) Ariano Suassuna; 
B) José Lins do Rego; 
C) José Américo de Almeida; 
D) Carlos Dias Fernandes; 
E) Augusto dos Anjos. 
 
18) A seguir, todos foram cargos assumidos por Tra-
jano Américo de Caldas Brandão, EXCETO: 
 

A) Promotoria de Alagoa Grande; 
B) Juiz Municipal de Bananeiras; 
C) Promotor Público de Pilar; 
D) Juiz de Direito de Umbuzeiro; 
E) Juiz Estadual de Cabaceiras. 
 
19) Considere os aspectos fisiográficos do município 
de Caldas Brandão: 
 
I. O município está inserido na unidade geoambiental 
denominada Depressão Subtropical. 
II. O relevo é predominantemente suave-ondulado, 
cortado por vales estreitos, com vertentes disseca-
das. 
III. A vegetação é basicamente composta por Caatin-
ga Hiperxerófila com trechos de Floresta Caducifólia. 
 
Está(ão) CORRETO(s): 
 
A) I; 
B) II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) III. 
 
20) Em que época iniciou-se o povoamento da região 
que viria ser a cidade de Caldas Brandão: 
 
A) Primeira metade do século XIX; 
B) Segunda metade do século XVIII; 
C) Início da década de 1850; 
D) Por volta de 1800; 
E) Segunda metade do século XIX. 

 
21) Em relação, ao disposto no Estatuto o Idoso, jul-
gue as alternativas como V Verdadeira ou F Falsa: 
 
 (   ) Nos programas habitacionais, públicos ou subsidi-
ados com recursos públicos, o idoso goza de total 
prioridade na aquisição de imóvel para moradia pró-
pria, tendo a reserva de no mínimo de 5% (cinco por 
cento) das unidades residenciais para atendimento 
aos idosos. 
(   ) O envelhecimento é um direito personalíssimo e a 
sua proteção um direito social, nos termos desta Lei e 
da legislação vigente. 
 (   ) O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral, abrangendo a 
preservação da imagem, da identidade, da autonomi-
a, de valores, idéias e crenças, dos espaços e dos 
objetos pessoais. 
 (   ) Cabe ao Estado oportunizar o acesso do idoso à 
educação, adequando  currículos, metodologias e ma-
terial didático aos programas educacionais a ele des-
tinados. 
  
Assinale a opção que apresenta a sequência COR-
RETA: 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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A) V, F, V, F; 
B) F, V, V, F; 
C) V, F, F, V; 
D) F, V, F, V; 
E) V, V, V, F.  
 
22) De acordo com a Lei nº 10.741/2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências, 
no que se refere da profissionalização e do trabalho, 
o Poder Público criará e estimulará programas, dentre 
outros, de: 
 
A) Preparação dos trabalhadores para a aposentado-
ria, com antecedência mínima de 2 (dois) anos, por 
meio de estímulo a novos projetos sociais, inserção 
em políticas públicas- conforme seus interesses- es-
clarecendo sobre seus direitos sociais; 
B) Estímulo continuado às empresas públicas e priva-
das para admissão de idosos ao trabalho; 
C) Execução de projetos e admissão em serviços pú-
blicos, sem a discriminação e a fixação de limite máxi-
mo de idade, inclusive para concursos; 
D) Educação profissionalizante, especialmente com 
divulgação nos meios de comunicação, com o intuito 
de informar a população sobre o processo de enve-
lhecimento e da importância da atualização profissio-
nal; 
E) Profissionalização especializada para os idosos, 
aproveitando seus potenciais e habilidades para ativi-
dades regulares e remuneradas. 
 
23) Acerca do Estatuto do Idoso, é CORRETO afir-
mar: 
 
A) O acolhimento de idosos em situação de risco soci-
al, por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a depen-
dência econômica, para os efeitos legais; 
B) É obrigação da família, da comunidade, da socie-
dade e do Poder Público, comunicar, com absoluta 
prioridade, à autoridade competente qualquer forma 
de violação de direitos que tenha testemunhado ou de 
que tenha tido conhecimento; 
C) É dever do Poder Público, garantir à pessoa idosa 
a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de 
políticas sociais públicas que permitam um envelheci-
mento saudável e em condições de dignidade; 
D) As instituições que trabalham diretamente com 
saúde do idoso devem passar por processo de capa-
citação constante como previsto pelo SUS- Sistema 
Único de Saúde; 
E) No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é 
realizada a cobrança de participação do idoso no cus-
teio da entidade para custeio de despesas com o 
mesmo. 
 
24) A Política Nacional do Idoso, Lei nº 8842/94, tem 
por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, 
criando condições para promover sua autonomia, in-
tegração e participação efetiva na sociedade. Na im-
plementação desta política, são competências dos 
órgãos e entidades públicas, na área de trabalho e 

previdência social: 
 
A) Coibir mecanismos que impeçam a discriminação 
do idoso no que se refere a sua participação diante 
do mercado de trabalho no setor público; 
B) Priorizar o atendimento do idoso na concessão dos 
benefícios referentes à Seguridade Social; 
C) Criar e estimular a manutenção de programas de 
preparação para aposentadoria nos setores público e 
privado com antecedência mínima de dois anos antes 
do afastamento; 
D) Elaborar critérios que garantam o acesso da pes-
soa idosa ao acesso preferencial ao mercado de tra-
balho e as políticas públicas; 
E) Garantir o acesso de idosos a previdência social e 
ao mercado de trabalho, considerando a sua idade, 
seu estado físico e sua independência de locomoção. 
 
25) Sobre a Política Nacional do Idoso, é CORRETO 
afirmar: 
 
A) É vedada a permanência de portadores de doen-
ças que necessitem de assistência médica ou de en-
fermagem permanente em instituições asilares de 
caráter social; 
B) Tem como um de seus princípios a descentraliza-
ção político-administrativa; 
C) Possui como uma de suas diretrizes a informação 
continuada sobre processo de envelhecimento no 
qual diz respeito à sociedade em geral, devendo ser 
objeto de conhecimento e informação para todos; 
D) Tem por meta principal assegurar os direitos soci-
ais do idoso, criando condições básicas para a cria-
ção de políticas públicas, a fim de promover uma mai-
or autonomia, integração e participação efetiva deste 
na sociedade; 
E) Objetiva a priorização do atendimento ao idoso em 
órgãos públicos e privados prestadores de serviços, 
quando desabrigados. 
 
26) A Tipificação Nacional de Serviços Sócio-Assis-
tenciais (2009) organizou os serviços sócio assisten-
ciais por níveis de complexidade do SUAS em Prote-
ção Social Básica; Proteção Social Especial de Média 
e Alta Complexidade. Diante disso, consideram-se 
Serviços de Proteção Especial de Alta Complexidade: 
 
A) Serviço de Abordagem Social; Serviço Especializa-
do para Pessoas em Situação de Rua; Serviço de 
Acolhimento em Família Acolhedora e Serviço de   
Acolhimento Institucional; 
B) Serviço Especializado para Pessoas em Situação 
de Rua; Serviço de Proteção Social a adolescentes 
em Cumprimento de Medida Sócio-educativa de Li-
berdade Assistida (LA); Serviço de Acolhimento em 
República e institucional; 
C) Serviço de Acolhimento Institucional e em Família 
Acolhedora; Serviço de Proteção em situações de 
Calamidades Públicas e de Emergências; Serviço 
Especializado para Pessoas em Situação de Rua; 
D) Serviço de Acolhimento Institucional; Serviço de 
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Acolhimento em República; Serviço de Acolhimento 
em Família Acolhedora e Serviço de Proteção em 
situações de Calamidades Públicas e de Emergên-
cias; 
E) Serviço de Atendimento em República; Serviço de 
Acolhimento em Família Substituta ou Institucional e 
Serviço de Abordagem Social. 
 
27) Um dos serviços ofertados pela Proteção Social 
Básica é o Serviço de Proteção e Atendimento Inte-
gral à Família- PAIF. De acordo com a Tipificação 
Nacional de Serviços Sócio-assistenciais, o PAIF tem 
como um de seus objetivos: 
 
A) Contribuir para o fortalecimento da matricilaidade 
familiar, contribuindo no desempenho e na melhoria 
da qualidade de vida do usuário; 
B) Contribuir para restaurar e preservar a integridade, 
auto-estima e as condições de autonomia dos usuá-
rios;  
C) Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comu-
nitários, possibilitando a superação de situações de 
fragilidade social vivenciadas; 
D) Promover aquisições sociais e materiais às famí-
lias, potencializando o protagonismo e a autonomia 
das famílias e comunidades; 
E) Alertar e prevenir a reincidência de violações de 
direitos. 
 
28) A Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS 
(1993) coloca que as proteções sociais, básica e es-
pecial, serão ofertadas precipuamente no Centro de 
Referência de Assistência Social (Cras) e no Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social 
(Creas), respectivamente. Sobre o CRAS e o CREAS 
é CORRETO afirmar: 
 
A) Os Cras e os Creas são unidades públicas munici-
pais, de administração direta, instituídas no âmbito do 
Suas que possuem interface com as demais políticas 
públicas que articulam e ofertam serviços, programas, 
projetos e benefícios na área de assistência social; 
B) As instalações dos Cras e dos Creas devem ser 
compatíveis com os serviços neles ofertados, com 
espaços para trabalhos em grupo e ambientes espe-
cíficos para recepção e atendimento reservado das 
famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às 
pessoas idosas e com deficiência; 
C) Os recursos do Suas, destinados à execução das 
ações continuadas de assistência social, deverão ser 
aplicados no pagamento da equipe profissional que 
integrarem as equipes de referência do Cras; 
D) A formação das equipes técnicas deverá conside-
rar o número de pessoas da comunidade e de famí-
lias referenciadas, além de os tipos e modalidades de 
atendimento, conforme deliberações da Política Na-
cional de Assistência Social; 
E) Os Cras e Creas devem se localizar em áreas com 
maiores índices de vulnerabilidade ou risco social e 
se destina a articulação dos serviços sócio-
assistenciais e a prestação de serviços. 

29) Segundo o Código de Ética Profissional, no que 
se refere das relações com os/as usuários, é vedado 
ao/à Assistente Social: 
 
A) Aproveitar-se de situações constrangedoras de 
situações decorrentes da relação assistente social- 
usuário/a, para obter vantagens econômicas, pesso-
ais ou para terceiros; 
B) Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou 
cercear o direito do/a usuário/a de participar e decidir 
livremente sobre seus interesses; 
C) Desempenhar o papel de autoridade suprema e ou 
tráfico de influências diante das situações decorrentes 
da relação assistente social-usuário/a, com o intuito 
de obter vantagens pessoais ou para terceiros; 
D) Vetar o acesso dos/as usuários/as aos serviços 
oferecidos pelas instituições públicas, por meio de 
atitudes que venham constranger ou desrespeitar 
aqueles que buscam o atendimento profissional; 
E) Desenvolver atividades laborais que coloquem em 
risco a segurança e a dignidade dos usuários. 
 
30) O Código de Ética do Assistente Social afirma que 
o sigilo profissional protegerá o/a usuário/a em tudo 
aquilo de que o/a assistente social tome conhecimen-
to, como decorrência do exercício da atividade profis-
sional. É vedado ao assistente social revelar sigilo 
profissional; a quebra desse sigilo só é admissível 
quando: 
 
A) Intimado a prestar depoimento em situações cuja 
gravidade possa trazer prejuízo aos interesses da 
coletividade; 
B) Se tratar de situações peculiares que deva apre-
sentar-se à justiça na qualidade de testemunha; 
C) Intimado a prestar depoimento perante autoridade 
judiciária competente; 
D) Se tratar de situações cuja gravidade possa, envol-
vendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos inte-
resses do/a usuário/a, de terceiros/as e da coletivida-
de; 
E) Intimado a prestar depoimento em situações cuja 
gravidade possa trazer prejuízo aos interessados e à 
instituição. 
 
31) Aplicar as sanções previstas no Código de Ética 
Profissional e fixar, em assembléia da categoria, as 
anuidades que devem ser pagas pelos Assistentes 
Sociais, são algumas das atribuições do:  
 
A) Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS); 
B) Conselho Federal de Serviço Social (CFESS); 
C) Conselho Federal de Assistentes Sociais (CFAS); 
D) Conselho Regional de Serviço Social (CRESS); 
E) Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 
 
32) Compete ao Conselho Federal de Serviço Social 
(CFESS), na qualidade de órgão normativo de grau 
superior, o exercício das seguintes atribuições, EX-
CETO: 
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A) Estabelecer os sistemas de registro dos profissio-
nais habilitados; 
B) Prestar assessoria técnico-consultiva aos organis-
mos públicos ou privados, em matéria de Serviço So-
cial; 
C) Fixar, em assembléia da categoria, as anuidades 
que devem ser pagas pelos Assistentes Sociais; 
D) Funcionar como Tribunal Superior de Ética Profis-
sional; 
E) Julgar, em última instância, os recursos contra as 
sanções impostas pelos CRESS (Conselho Regional 
de Serviço Social). 
 
33) De acordo com a Lei nº 8080/1990, a Saúde é um 
direito fundamental do ser humano, devendo o estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno e-
xercício.  Sobre a Saúde, disposto nesta Lei, é COR-
RETO afirmar:  
 
A) Cabe ao Estado garantir a formulação e execução 
de políticas públicas, econômicas e sociais, no que se 
refere à saúde que visem à prevenção e redução de 
riscos de doenças e de outros agravos; 
B) É obrigação do Estado, garantir o acesso a saúde 
pública digna, igualitária e universal; 
C) A saúde tem como fatores determinantes e condi-
cionantes: a alimentação, o saneamento básico, o 
meio ambiente, a renda per capita, a educação, o 
lazer e o acesso aos bens e serviços individuais; 
D) Os níveis de saúde da população expressam dire-
tamente as condições administrativas, organização 
social e econômica do País; 
E) Diz respeito também à saúde as ações que se des-
tinam a garantir às pessoas e à coletividade condi-
ções de bem-estar físico, mental e social.  
 
34) No que se refere à Lei nº 8742/93, que institui a 
Lei Orgânica da Assistência Social, assinale a alter-
nativa INCORRETA: 
 
A) As proteções sociais básica e especial serão ofer-
tadas pela rede sócio-assistencial, de forma integra-
da, diretamente pelos entes públicos e/ou pelas enti-
dades e organizações de assistência social vincula-
das ao Suas, respeitadas as especificidades de cada 
ação; 
B) A vinculação ao Suas é o reconhecimento pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome de que a entidade de assistência social integra 
a rede sócio-assistencial; 
C) Os recursos do co-financiamento do Suas, destina-
dos à execução das ações continuadas de assistên-
cia social, poderão ser aplicados no pagamento dos 
profissionais que integrarem as equipes de referência, 
responsáveis pela organização e oferta daquelas a-
ções, conforme percentual apresentado pelo Ministé-
rio do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e 
aprovado pelo CNAS;  
D) O funcionamento das entidades e organizações de 
assistência social depende de prévia inscrição no res-
pectivo Conselho Municipal de Assistência Social, ou 

no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, 
conforme o caso; 
E) O Conselho Nacional de Assistência Social está 
vinculado diretamente ao órgão gestor da Política 
Nacional de Assistência Social, que deve prover a 
infra-estrutura necessária ao seu funcionamento, ga-
rantindo recursos materiais, humanos e financeiros, 
inclusive com despesas referentes a passagens e 
diárias de conselheiros.  
 
35) Segundo a Política Nacional de Assistência Social 
PNAS/2004, os serviços sócio-assistenciais no SUAS 
são organizados segundo as seguintes referências: 
 
A) Vigilância social, proteção social e defesa social e 
institucional; 
B) Proteção social, vigilância social e controle social; 
C) Vigilância social, matricialidade sócio-familiar e 
controle social; 
D) Proteção social, defesa social e controle social; 
E) Matricialidade sócio familiar, defesa e controle so-
cial. 
 
36) Sobre a concessão de Benefícios Eventuais é 
CORRETO afirmar: 
 
A) Visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou 
morte às famílias cuja renda mensal per capita seja 
inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo; 
B) A concessão e o valor dos benefícios serão regula-
mentados pelos Conselhos Municipais de Assistência 
Social, mediante critérios e prazos definidos pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS); 
C) Poderão ser estabelecidos outros benefícios even-
tuais para atender necessidades advindas de situa-
ções de vulnerabilidade temporária e nos casos de 
calamidade pública; 
D) Entendem-se por benefícios eventuais as provi-
sões suplementares e provisórias que integram orga-
nicamente as garantias do Suas e são prestadas aos 
cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, 
morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 
calamidade pública; 
E) O Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS) poderá propor, a instituição de benefícios 
subsidiários no valor de no mínimo de 25% (vinte e 
cinco por cento) do salário mínimo para cada criança 
de até 6 (seis) anos de idade, nos termos da renda 
mensal familiar estabelecida. 
 
37) No que se refere aos direitos fundamentais, dis-
posto no Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA- 
julgue as alternativas como V Verdadeira ou F Falsa: 
 
(   ) A criança e o adolescente têm direito a proteção à 
vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam o nascimento e o de-
senvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas de existência. 
(  ) Incumbe ao Estado propiciar o apoio alimentar 
necessário à gestante e à nutriz durante o período de 
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pré e perinatal. 
(   ) É assegurado atendimento médico hospitalar pre-
ferencial à criança e ao adolescente, através do Siste-
ma Único de Saúde, garantido o acesso universal e 
igualitário no que se refere às ações e serviços para 
promoção e recuperação da saúde. 
(   ) As gestantes ou mães que manifestem interesse 
em entregar seus filhos para adoção serão obrigatori-
amente encaminhadas à Justiça da Infância e da Ju-
ventude. 
 
 Assinale a opção que apresenta a sequência COR-
RETA: 
 
A) F, V, F, F; 
B) F, V, V, F; 
C) V, F, F, V; 
D) F, V, F, V; 
E) V, V, V, F.  
 
38) Segundo a Lei nº 8069/90- que institui o estatuto 
da criança e adolescente-, a colocação de criança e 
ou adolescente em família substituta far-se-á median-
te guarda, tutela ou adoção, independentemente da 
situação jurídica da criança ou adolescente. Sobre 
este assunto é CORRETO afirmar: 
 
A) Sempre que possível, a criança ou adolescente 
deverá ser previamente ouvido pela justiça e a sua 
opinião será devidamente considerada; 
B) Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o 
grau de parentesco e a relação de afinidade ou de 
afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequên-
cias decorrentes da medida protetiva; 
C) A colocação da criança ou adolescente em família 
substituta será precedida de uma preparação gradati-
va, realizada por equipe multiprofissional a serviço da 
Justiça da Infância e da Juventude; 
D) A colocação em família substituta não admitirá 
transferência da criança ou adolescente a terceiros ou 
a entidades governamentais ou não-governamentais, 
sem autorização judicial; 
E) A colocação em família substituta estrangeira 
constitui medida excepcional, sendo somente admis-
sível na modalidade de guarda- com autorização judi-
cial dos pais. 
 
39) De acordo com o ECA, as entidades de atendi-
mento a criança e ao adolescente que desenvolvem 
programas de internação têm as seguintes obriga-
ções, entre outras: 
 
A) Desenvolvimento de atividades em regime de co-
educação e de profissionalização; 
B) Não desmembramento de grupos de irmãos e co-
parentes sanguíneos; 
C) Participação na vida da comunidade local; 
D) Preparação para o desligamento institucional aos 
18 (dezoito) anos de idade; 
E) Oferecer vestuário e alimentação suficientes e ade-
quados à faixa etária dos adolescentes atendidos 

40) No que se refere ao direito à educação, à cultura, 
ao esporte e ao lazer, disposto no Estatuto da Crian-
ça e do adolescente, assinale a alternativa CORRE-
TA: 
 
A) A não oferta de vagas no ensino público disponibili-
zadas pelo Estado ou o oferecimento irregular nas 
instituições municipais conveniadas importa direta-
mente na responsabilidade da autoridade competen-
te; 
B) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 
público subjetivo; 
C) Compete às escolas estaduais e municipais recen-
sear os educandos no ensino fundamental e médio, 
fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou res-
ponsável, pela frequência à escola; 
D) Os pais ou responsável têm o direito de matricular 
seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino públi-
co, bem como ter ciência do processo pedagógico no 
qual seu filho está inserido; 
E) O poder público estimulará pesquisas, experiên-
cias e novas propostas relativas à metodologia e ao 
calendário escolar, com vistas à reinserção de crian-
ças e adolescentes excluídos do ensino fundamental 
obrigatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




