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1) O fragmento abaixo foi retirado do livro Usina de 
José Lins do Rego. Observe-o:  
 
“E era assim que se defendia da sêde, nos meses de 
sêca. A água cortava sabão, mas sempre servia para 
se. E quanto mais a usina crescia, quanto mais cres-
cesse, teria imundice para despejar.  
Então o povo cercava as cacimbas, cobrindo-as de 
fôlhas de catolé para que os urubus não metessem. 
Agora porém o açude estava cercado e ninguém po-
dia meter a mão, porque era êle que matava a sêde 
da usina.” 
 
Sabe-se que no contexto linguístico moderno, as pa-
lavras em destaque NÃO possuem acentuação gráfi-
ca. Isto ocorre por que: 
 
I. A língua em seu aspecto linguístico está em cons-
tante transformação o que ocasiona mudanças nos 
signos fonológicos. 
II. A língua está em constante transformação, neste 
caso em específico, ocorre  uma mudança histórica 
das palavras em seu aspecto gráfico e fonológico.  
III. A língua, conforme mostra o texto, se modifica me-
diante aos aspectos sociais. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) I e III; 
D) I, II e III; 
E) N.D.A. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 2, 3 E 4. 
 
“No ano seguinte [1860], com o objetivo de consolidar 
sua formação musical, [Carlos Gomes] mudou-se pa-
ra o Rio de Janeiro, contra a vontade do pai, para 
iniciar os estudos no conservatório da cidade. “Uma 
idéia fixa me acompanha como o meu destino! Tenho 
culpa, porventura, por tal cousa, se foi vossemecê 
que me deu o gosto pela arte a que me dediquei e se 
seus esforços e sacrifícios fizeram-me ganhar ambi-
ção de glórias futuras?”, escreveu ao pai, aflito e  
cheio de remorso por tê-lo contrariado. “Não me culpe 
pelo passo que dei hoje. [...] “Nada mais lhe posso 
dizer nesta ocasião, mas afirmo que as minhas inten-
ções são puras e espero desassossegado a sua bên-
ção e o seu perdão”, completou.  
http://musicaclassica.folha.com.br 

 
2) Acerca dos termos destacados nos fragmentos 
abaixo, pode-se concluir CORRETAMENTE que: 
 
“No ano seguinte [1860], com o objetivo de consolidar 
sua formação musical, [Carlos Gomes] mudou-se 
para o Rio de Janeiro.” 

“Não me culpe pelo passo que dei hoje.” 
 
A) O primeiro termo pode ficar antes do verbo que a 
estrutura oracional perante a norma culta não seria 
alterada, o mesmo aconteceria com o  segundo pro-
nome, caso fosse transposto para depois do verbo; 
B) Os dois termos devem por obrigação permanece-
rem nos respectivos lugares, haja vista que, qualquer 
mudança implica infração às normas gramaticais; 
C) A obrigatoriedade do pronome antes do verbo   
ocorre apenas no segundo caso, sendo o primeiro 
facultativo, podendo estar antes ou após o verbo; 
D) No primeiro caso observa-se o uso de uma lingua-
gem informal, pois o pronome deve ficar antes do ver-
bo o que justifica o emprego dos padrões cultos gra-
maticais o que se observa no segundo termo em des-
taque; 
E) Transpondo o, ME, para depois do verbo observa-
se uma linguagem com características eruditas, ele-
vando o nível de comunicação existente no fragmen-
to. 
 
3) A leitura do fragmento abaixo, deixa-se acrescentar 
que: 
 
“escreveu ao pai, aflito e cheio de remorso por tê-lo 
contrariado.” 
 
A) Observa-se no fragmento acima uma carga se-
mântica com valor restritivo inerente à vinculação com 
estruturas de ligação da contextualização anterior; 
B) A estrutura oracional presente no fragmento acima, 
reitera características causais que norteiam aspectos 
prévios do texto; 
C) A consequência é algo marcante e determinante 
no período acima, pois as marcas da oralidade e es-
crita sintetizam este limiar; 
D) Está cheio de remorso, denota a conclusão do pe-
ríodo em detrimento aos aspectos previamente abor-
dados; 
E) A concretização do fragmento acima, conota a res-
trição denotativa, presente em todo o fragmento.   
 
4) Observando corretamente as características gra-
maticais do fragmento abaixo, aponte a única alterna-
tiva CORRETA: 
 
“Nada mais lhe posso dizer nesta ocasião, mas afirmo 
que as minhas intenções são puras e espero desas-
sossegado a sua bênção e o seu perdão.” 
 
A) A inserção do acento grave após a palavra desas-
sossegado ratificaria a idéia expressa sem alteração 
na vigência normativa; 
B) Por reiterar as características verbais, a palavra 
desassossegado propicia a omissão do acento grave;  
C) A conjunção, e, nos dois casos possuem valores 
distintos, sendo o primeiro conclusivo e o segundo 
aditivo; 
D) A substituição da vírgula por um ponto e vírgula, 
antes da conjunção adversativa permeia as diretrizes 
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gramaticais; 
E) Observa-se na primeira oração uma indetermina-
ção do sujeito, em razão da conjugação verbal. 
 
5) A leitura da charge permite concluir que: 

http://www.ivancabral.com/search/label/educa%C3%A7%C3%A3o 

 
I. A substituição da palavra, QUE, pela palavra, quan-
to, deixa-se acrescentar a concordância estrutural 
coerente com as normas gramaticais.  
II. O acréscimo da conjunção, E, no segundo balão, 
precedendo a conjunção NEM, ratifica a ideia poster-
gada conclusiva já expressa.  
III. A acentuação da palavra saúde, ocorre pelas mes-
mas regras gramaticais encontradas na palavra raíz. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I; 
B) II e III; 
C) I e III; 
D) Todas estão corretas; 
E) II. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 6 A 10 
 
 Especialistas concordam que é papel do ensino fun-
damental e médio — e não apenas da universidade 
— cooperar de alguma forma com o processo de for-
mação dos futuros profissionais. Isso não implica en-
sinar jovens estudantes a mexer com planilhas de 
cálculos ou a empreender um novo negócio. Requer, 
sim, dar-lhes recursos para lidar com a realidade e, 
por exemplo, com a competição que um dia virá. En-
tão, a dúvida que permanece é: nossas escolas de 
fato cumprem essa tarefa? 
 Carlos Alberto Ramos, professor do Departamento de 
Economia da Universidade de Brasília, aponta falhas 
nessa missão. Ele identifica um abismo na transição 

entre o sistema escolar e o mercado de trabalho. 
“Nosso modelo educacional é muito segmentado,      
e os conhecimentos de línguas e matemática, por 
exemplo, são muito diferentes dos valores compreen-
didos durante a vida profissional”, defende. 
 O despreparo dos jovens, portanto, é patente. “Desde 
cedo, é preciso ensinar as crianças a pensar e a se 
adequar a novas realidades”, diz Ramos. “Elas con-
tam, inclusive, com uma vantagem para isso: são 
mais flexíveis a mudanças e estão sempre abertas a 
novas tecnologias”. Infelizmente, conclui o especialis-
ta, não é isso o que acontece nas escolas.  
 O mais curioso é que, a despeito de qualquer discus-
são sobre o dever das escolas, ajudar no desenvolvi-
mento do aluno com vistas à sua colocação no mer-
cado de trabalho é um fundamento no país, estabele-
cido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional, conjunto de normas que dá o norte ao sistema 
educacional brasileiro. Portanto, tal tarefa cabe a to-
dos os níveis do ensino básico, dos cinco aos 17   
anos. 
Para Cláudio de Moura Castro, especialista em edu-
cação, as escolas de ensino infantil e fundamental 
oferecem aos estudantes, geralmente, a proposta 
correta para a capacitação para a vida profissional. 
Isso significa: ensinar a ler, escrever e falar adequa-
damente já durante a alfabetização infantil. O proble-
ma, segundo o especialista, aparece no ensino mé-
dio. “Nesse nível, as escolas são desmotivadoras, 
oferecendo conteúdos específicos para que os alunos 
estejam preparados para o vestibular”, afirma. “Mas, 
na verdade, não preparam o estudante para nada”.                                                                             
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/bom-profissional-se-faz-escola 

 
6) Acerca dos aspectos linguísticos do primeiro pará-
grafo do texto é CORRETO afirmar que: 
 
A) Ao fazer uso da  preposição, em, após o verbo im-
plicar no primeiro parágrafo, far-se-á emprego da nor-
ma culta, haja vista que, este verbo admite esta rela-
ção de uso da preposição sem alteração de sentido 
do verbo; 
B) A substituição da palavra, que, em (a competição 
que um dia virá) por, qual, reitera a denotação de 
conjunção integrante; 
C) Os dois pontos expressam um sentido denotativo 
de um período composto subordinativo apositivo; 
D) A fim de manter o nexo gramatical, os travessões 
podem ser substituídos por: aspas, parênteses e vir-
gulas, pois mesmo assim não haverá infração às nor-
mas cultas; 
E) A caracterização estrutural inicial do texto se dá de 
forma enfática, norteando a dissertação argumentati-
va de um modo especial pela pergunta no fim do pa-
rágrafo.  
 
7) A alternativa INCORRETA referente ao texto é: 
 
A) Ao trocar a palavra segmentado por dividido ou 
segmentário não se infringe os aspectos semânticos 
e sinonímicos do texto; 
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B) Transpondo para o discurso indireto a fala do se-
gundo parágrafo, obtém-se: Ele identifica um abismo 
na transição entre o sistema escolar e o mercado de 
trabalho, afirmando que o nosso modelo educacional; 
C) A substituição da preposição, dos, em “O despre-
paro dos jovens” pela preposição “ a “ altera a classifi-
cação sintática da expressão; 
D) A substituição da conjunção, portanto, em “O des-
preparo dos jovens, portanto, é patente.” Por “O des-
preparo dos jovens; é, pois, patente. Denota uma al-
teração da conclusão para explicação; 
E) A palavra, inclusive, presente no terceiro parágrafo 
transmite uma noção de adição em relação aos com-
ponentes textuais do período.  
 
8) A respeito do emprego do sinal indicativo de crase 
no fragmento abaixo, conclui-se que o mesmo motivo 
do emprego encontra-se na alternativa: 
 
“O mais curioso é que, a despeito de qualquer discus-
são sobre o dever das escolas, ajudar no desenvolvi-
mento do aluno com vistas à sua colocação no mer-
cado de trabalho”. 
 
A) Fui à Roma do Papa; 
B) Assiste-se às aulas de português; 
C) Sejam bem-vindos à nossa escola; 
D) Fizemos referência à Maria e não ao João; 
E) Todo o trabalho foi aberto à lápis.  
 
9) A acentuação da palavra abaixo, ocorre pela mes-
ma regra de acentuação da palavra que se encontra 
na alternativa: 
 
“são mais flexíveis” 
 
A) É um fundamento no país; 
B) O ensino básico, dos cinco aos 17 anos; 
C) Nesse nível, as escolas são desmotivadoras; 
D) Oferecendo conteúdos específicos; 
E) Especialistas concordam que é papel do ensino 
fundamental e médio. 
 
10)  Acerca do gênero textual, conclui-se CORRETA-
MENTE que: 
 
A) Possui características dissertativas, pois as diretri-
zes deste gênero textual norteia todo  o texto; 
B) A caracterização predominante neste texto é a in-
junção, apesar de apresentar diretrizes dissertativas; 
C) A quebra da estrutura dissertativa do texto, ocorre 
dentre outros fatores, pelo uso da segunda pessoa, 
rompendo com a impessoalidade textual,  no frag-
mento: “nossas escolas de fato cumprem essa tare-
fa?”; 
D) Ao relatar seus pensamentos, ocorre a predomi-
nância do relato pessoal com características injunti-
vas; 
E) O texto foge a alguns padrões normativos. O ex-
cesso de parágrafos é um deles. 
 

11) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE sobre aspectos geográficos, turísticos, eco-
nômicos e políticos da Paraíba: 
 
(    ) A Mesorregião da Borborema é rica em artesana-
to de couro, bordados e renda renascença, além de 
relíquias arqueológicas com inscrições rupestres. 
(   ) Lajedo de Pai Mateus em Serra Branca, vem 
crescendo com o turismo rural, a cada ano, possui 
cerca de 100 enormes blocos de granito distribuídos 
em cerca de 1km². 
(    ) Segundo o IBGE/2010 o setor terciário está so-
frendo declínio gradativo, ao receber a população pro-
veniente do setor primário. 
(    ) Natural de Conceição, Wilson Leite Braga foi go-
vernador por dois mandatos, além de exercer os car-
gos de Senador, Deputado Federal e atualmente é 
Deputado Estadual pelo mesmo estado. 
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) V – F – F – F;  
B) V – F – V – F; 
C) V – F – F – V;  
D) F – V – V – F;  
E) V – V – F – V.  
 
12) O Governo do Estado da PB, por meio da Compa-
nhia de Desenvolvimento da Paraíba (CINEP), defi-
niu, recentemente, as datas para a execução do pro-
cesso de pré-seleção de mais de um mil paraibanos, 
que serão capacitados profissionalmente, visando 
vaga na construção de uma fábrica da Fiat. O proces-
so será voltado para alguns municípios paraibanos 
inicialmente. (disponível em http://www.paraiba.pb.gov.br  fevere-
iro/2012- texto com modificações). 
 
De acordo com a informação acima, uma fábrica da 
FIAT  será construída no município de: 
 
A) Itambé - PE; 
B) Alhandra - PB; 
C) Santa Rita - PB; 
D) Goiana - PE; 
E) Igarassu - PE. 
 
13) Leia o texto abaixo, julgue as afirmativas e mar-
que a alternativa CORRETA: 
 
Considerada uma legenda da cultura paraibana, mo-
rou por mais de trinta anos debaixo de uma loca na 
zona rural de Monteiro, onde criou seus filhos. Desde 
os sete anos de idade tocava um instrumento que era 
fabricado por ela mesmo, que se utiliza de caniço reti-
rado do mato. Hoje aos 87 anos, mora em uma casa 
doada pelo INCRA e já recebeu importantes prêmios 
como Revelação da Música Popular Brasileira e Or-
dem do Mérito Cultural.  Essa ilustríssima é conside-
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rada por muitos como a  “Rainha do Pífano” e chama-
se: 
 
A) Maria da Penha do Nascimento – Dona Maroca da 
loca; 
B) Maria de Fátima dos Santos – Fafá da loca; 
C) Isabel Marques – Zabé da loca; 
D) Josefa da Silva – Zefa da loca; 
E) Severina da Silva – Dona Biu da loca. 
 
14) Com relação ao turismo e desenvolvimento eco-
nômico no Estado da Paraíba, julgue as afirmativas 
abaixo e marque a alternativa CORRETA:  
 
I. Em mais de 100 quilômetros de extensão, desde a 
fronteira com o Rio Grande do Norte até os limites 
com o estado de Alagoas, as praias se sucedem exi-
bindo cenário cinematográfico, tendo a natureza e a 
tranquilidade como protagonistas principais. 
II. No município de Pitimbu, o destaque é para 
“Tambaba”, primeira praia naturista do Nordeste. 
III. O ecoturismo é uma exploração econômica pouco 
destrutiva que objetiva gerar recursos conservando a 
natureza. 
IV. O roteiro cultural Caminhos do Frio acontece anu-
almente, no período de julho a agosto, quando o in-
verno na região serrana do Brejo Paraibano chega a 
uma temperatura abaixo dos 15 graus. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e IV;   
B) Apenas as afirmativas I, III e IV;  
C) Apenas as afirmativas III e IV;   
D) As afirmativas I, II, III e IV;  
E) Apenas a afirmativa III. 
 
15)  Marque a alternativa CORRETA. 
 
Um dos eventos mais tradicionais do carnaval brasi-
leiro é o Desfile das Escolas de Samba na Marquês 
de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Em 2011, sagrou-se 
campeã do desfile das escolas de samba do Rio de 
Janeiro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Imperatriz Leopoldinense; 
B) Mangueira; 
C) Unidos da Tijuca; 
D) Beija Flor de Nilópolis; 
E) Salgueiro. 
 

16) Kim Jong-un (foto abaixo)  herdou o poder do pai 
em um país onde o governo comunista liderado por 
Kim Jong-il desenvolveu ao longo dos anos uma polí-
tica militarista, com um polêmico programa nuclear 
que continua provocando atritos com a comunidade 
internacional.  O país chama-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Coréia do Sul; 
B) Vietnã; 
C) Coréia do Norte; 
D) Cingapura;  
E) Taiwan.  
 
17) Observe a imagem abaixo, julgue as afirmativas e 
marque a alternativa INCORRETA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Pelo programa “Minha Casa Minha Vida” do início 
das obras até a conclusão e entrega da obra para 
apartamentos e habitações residenciais (casas) é de 
aproximadamente (24 a 60 meses), independente do 
tamanho do empreendimento. 
II. São condições para o “Minha Casa Minha Vida” ter 
sido beneficiado anteriormente em programas de ha-
bitação social do governo. 
III. Os recursos do “Minha Casa Minha Vida”  vem do 
Orçamento Geral da União e do Banco Mundial dos 
quais, são liberados conforme cronograma, após vis-
torias realizadas pela Construtora responsável pela 
obra. 
IV. O programa habitacional do governo foi lançado 
pela presidenta Dilma Rousseff com o objetivo de 
construir 1 milhão de casas nas cidades com popula-
ção acima de 50 mil habitantes e para famílias que 
possuem renda de até 5 salários mínimos. 
 
Está(ão) INCORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas II e IV;   
B) Apenas as afirmativas I e III; 
C) Apenas as afirmativas I e IV;   
D) Apenas as afirmativas I, II e IV;  
E) As afirmativas I, II, III e IV 
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18) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE sobre o município de Conceição na Paraíba: 
 
(   ) O município está localizado na Macrorregião de 
Itaporanga-PB. 
(    ) Filho ilustre do município, Ascendino Leite escri-
tor e jornalista, escreveu Confins do Mundo e as Fé-
rias de Nicanor.  
(    ) O município foi criado através da lei de Nº 757, 
datada de 08 de outubro de 1981 e de acordo com 
último censo do IBGE, a comunidade possui uma po-
pulação de mais de vinte mil habitantes. 
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) F – F – F;  
B) V – F – F;  
C) V – F – V;  
D) F – F – V;  
E) V – V – F.  
 
19) Leia o texto abaixo e marque a alternativa COR-
RETA. 
 
Autor confesso dos ataques em seu primeiro depoi-
mento à Justiça Anders Behring Breivik (foto abaixo), 
disse que queria salvar a Europa do Islamismo e do 
Marxismo. O militante ultradireitista, autor confesso 
dos atentados de 22 de julho em 2011, que deixaram 
77 mortos, aguarda para ser julgado em abril de 
2012. O Massacre foi no país da: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Espanha;  
B) Noruega; 
C) Irlanda;  
D) Inglaterra; 
E) Suécia. 
 
20) Segundo dados Agropecuários com relação à  
economia do município de Conceição: 
 
I. Na condição do produtor total (masculino e femini-
no) o número de estabelecimentos agropecuários na 
área urbana já ultrapassa a zona rural. 
II. Na condição legal do produtor - Sociedade anôni-
ma ou por cotas de responsabilidade limitada o núme-
ro de estabelecimentos agropecuários já chega a 30 
estabelecimentos com investimentos do Banco do 
Nordeste. 

III. Nos Produtos da lavoura temporária (Milho em 
grão) o número de estabelecimentos agropecuários 
não chega a 500 (quinhentas unidades) devido à falta 
de investimentos na irrigação e clima da região. 
 
Está(ão) INCORRETA(s): 
 
A) Apenas a afirmativa I;    
B) Apenas a afirmativa II;  
C) Apenas as afirmativas I e II;   
D) Apenas a afirmativa III;  
E) As afirmativas I, II e III. 

21) A categoria dos Assistentes Sociais conta com 
três entidades representativas: o conjunto CFESS/
CRESS - Conselho Federal de Serviço Social e os 
Conselhos Regionais de Serviço Social, ABPESS - 
Associação de Ensino e Pesquisa em Serviço Social- 
e ENESSO - Executiva Nacional de Estudantes de 
Serviço Social. Sobre estes assinale a alternativa IN-
CORRETA: 
 
A) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais 
terão legitimidade para agir contra qualquer pessoa 
que infringir as disposições que digam respeito às 
prerrogativas, à dignidade e ao prestígio da profissão 
de Assistente Social; 
B) O principal objetivo da Executiva Nacional de Estu-
dantes de serviço Social – ENESSO- é de assegurar 
a direção político-pedagógica impressa nas Diretrizes 
Curriculares de 1996, essencial para possibilitar a 
formação de profissionais críticos e competentes; 
C) A ABEPSS é uma entidade civil de âmbito nacional 
sem fins lucrativos, com foro jurídico em Brasília, mas 
sua sede é itinerante, a cada dois anos, conforme 
mudança da Diretoria; 
D) O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e 
os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) 
constituem, em seu conjunto, uma entidade com per-
sonalidade jurídica e forma federativa, com o objetivo 
básico de disciplinar e defender o exercício da profis-
são de Assistente Social em todo o território nacional; 
E) A ENESSO é a instância representativa dos estu-
dantes de Serviço Social em âmbito nacional e con-
centra-se em questões como a qualidade da forma-
ção profissional, os rumos da universidade brasileira, 
dentre outras. 
 
22) Constituem Direitos dos Assistentes Sociais, EX-
CETO: 
 
A) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos 
arquivos e documentação, garantindo o sigilo profis-
sional; 
B) Desagravo público por ofensa que atinja a sua 
honra profissional; 
C) Ampla autonomia no exercício da Profissão, não 
sendo obrigado a prestar serviços profissionais in-
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compatíveis com as suas atribuições, cargos ou fun-
ções; 
D) Liberdade na realização de seus estudos e pesqui-
sas, resguardados os direitos de participação de indi-
víduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos; 
E) Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas 
que caracterizem a censura, o cerceamento da liber-
dade, o policiamento dos comportamentos, denunci-
ando sua ocorrência aos órgãos competentes. 
 
23) É vedado ao Assistente Social nas relações a se-
rem mantidas com outros profissionais, EXCETO:  
 
A) Intervir na prestação de serviços que estejam sen-
do efetuados por outro profissional, salvo a pedido 
desse profissional; 
B) Intervir na prestação de serviços que estejam sen-
do efetuados por outro profissional, salvo em caso de 
urgência, seguido da imediata comunicação ao profis-
sional; ou quando se tratar de trabalho multiprofissio-
nal e a intervenção fizer parte da metodologia adota-
da; 
C) Ser conivente com falhas éticas de acordo com os 
princípios do Código de Ética e com erros técnicos 
praticados por assistente social, exceto quando se 
referirem à falhas de outro profissional; 
D) Prejudicar deliberadamente o trabalho e a reputa-
ção de outro/a profissional; 
E) Prevalecer-se de cargo de chefia para atos discri-
minatórios e de abuso de autoridade. 
 
24) De acordo com a Política Nacional de Assistência 
Social- PNAS/ 2004; os serviços de proteção social 
especial de média complexidade são aqueles que 
oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com 
seus direitos violados, mas cujos vínculos familiar e 
comunitário não foram rompidos. Neste sentido, re-
querem maior estruturação técnico-operacional e  
atenção especializada e mais individualizada, e, ou, 
acompanhamento sistemático e monitorado, tais co-
mo: 
 
A) Casa de Passagem, Centros de Convivência e Ca-
sa Lar; 
B) Plantão Social, Abordagem de rua e Cuidado no 
domicilio; 
C) Centros de Convivência; República, Serviço de 
orientação e Apoio sócio familiar; 
D) Família substituta, Plantão Social e Centro de con-
vivência; 
E) Atendimento integral institucional, Abordagem de 
rua e Família Acolhedora.  
 
25) Sobre a Política Nacional de Assistência Social 
PNAS é CORRETO afirmar: 
 
A) Os serviços, programas, projetos e benefícios refe-
rentes à proteção social especial de alta complexida-
de deverão se articular com as demais políticas públi-
cas locais, de forma a prevenir as situações que indi-
cam risco eminente de quebra de vínculos; 

B) Os serviços de proteção social básica serão execu-
tados de forma direta nos Centros de Referência da 
Assistência Social - CRAS e nos Centros de Referên-
cia Especializado de Assistência Social- CREAS; 
C) Os benefícios eventuais são provisões gratuitas 
implementadas em espécie ou em pecúnia que visam 
cobrir determinadas necessidades temporárias em 
razão de contingências, em geral relacionadas ao 
ciclo de vida, a situações de desvantagem pessoal ou 
a ocorrências de incertezas que representam perdas 
e danos;  
D) Os benefícios, tanto de prestação continuada co-
mo os eventuais, compõem a proteção social especi-
al, dada a natureza de sua realização; 
E) Os programas e projetos são executados pelas 
três instâncias de governo e devem ser articulados 
dentro do Sistema Único de Saúde- SUS e da Política 
Nacional de Assistência Social- PNAS.  
 
26) No que se refere aos Programas de Assistência 
Social, dispostos na Lei Orgânica da Assistência So-
cial- LOAS-, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Os Programas de Assistência Social compreendem 
a instituição de investimento sócio econômico para os 
grupos menos favorecidos da população, buscando 
subsidiar, iniciativas que lhes garantam meios para 
elevação do padrão da qualidade de vida, a preserva-
ção do meio-ambiente e sua organização social; 
B) Os programas voltados para o idoso e a integração 
da pessoa com deficiência serão devidamente incluí-
dos e articulados exclusivamente através do planeja-
mento orçamentário da seguridade social; 
C) O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- 
Peti; tem como objetivo contribuir para a retirada de 
crianças e adolescentes com idade inferior a 16 
(dezesseis) anos em situação de trabalho, ressalvada 
a condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)   
anos;  
D) O incentivo aos programas de assistência social 
assentar-se-á em mecanismos de articulação e de 
participação de diferentes áreas governamentais e 
em sistema de cooperação entre organismos gover-
namentais e do terceiro setor da sociedade civil; 
E) Os Serviços de Proteção e Atendimento Especiali-
zado a Famílias e Indivíduos (Paefi) e o Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) con-
sistem na oferta de ações e serviços sócio-
assistenciais de prestação continuada realizados nos 
Centros de Referência em Assistência Social- CRAS.  

 
27) Compete ao Conselho Nacional de Assistência 
Social - CNAS: 
 
A) Colaborar com a efetivação do sistema centraliza-
do e participativo no âmbito da assistência social; 
B) Elaborar e encaminhar a proposta orçamentária do 
Sistema Único de Assistência Social- SUAS-, em con-
junto com os demais órgãos da Seguridade Social.  
C) Formular e aplicar as políticas públicas para a qua-
lificação profissional com os recursos do campo da 
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assistência social; 
D) Apoiar estudos e pesquisas para fundamentar as 
análises das necessidades e formulação de proposi-
ções e ações na área de assistência social; 
E) Normatizar as ações e regular a prestação de ser-
viços de natureza pública e privada no campo da as-
sistência social. 
 
28) Conforme a Lei Orgânica da Assistência Social- 
LOAS; o funcionamento das entidades e organiza-
ções depende de prévia inscrição no(s) RESPECTI-
VOS(s): 
 
A) Conselho Municipal de Assistência Social ou Con-
selho de Assistência Social do Distrito Federal; 
B) Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e 
entidades governamentais; 
C) Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e D)
Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS); 
D) Conselho Estadual ou Municipal de Assistência 
Social; 
E) Conselho Federal de Assistência Social ou Conse-
lho Nacional de Assistência Social (CNAS). 
 
29) De acordo com a Constituição Federal, as ações 
e serviços públicos de saúde integram uma rede regi-
onalizada e hierarquizada e constituem um Sistema 
Único de Saúde (SUS), organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 
 
A) Universalidade, seletividade e distributividade; 
B) Atendimento integral, ações centralizadas e partici-
pação da população; 
C) Participação da comunidade, atendimento centrali-
zado e seguros sociais; 
D) Atendimento centralizado, descentralização político 
administrativa e participação da população; 
E) Descentralização, atendimento integral e participa-
ção da comunidade. 
 
30) No que se refere ao Sistema Único de Saúde – 
SUS, assinale a assertiva CORRETA: 
 
A) A assistência à saúde é livre à iniciativa pública, 
em órgão de administração direta; 
B) É concedida a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 
saúde no País, salvo nos casos previstos em lei; 
C) Os gestores locais do sistema único de saúde po-
derão admitir agentes comunitários de saúde e agen-
tes de combate às endemias por meio de processo 
seletivo público, de acordo com a natureza e comple-
xidade de suas atribuições e requisitos específicos 
para sua atuação; 
D) O Sistema Único de Saúde será financiado apenas 
com recursos do orçamento da seguridade social e da 
União; 
E) São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Estado dispor, nos termos da lei, 
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 
devendo sua execução ser feita diretamente por pes-

soa física ou jurídica ou indiretamente através de ter-
ceiro setor de direito privado.  
 
31) Em relação à Assistência Social, assinale a alter-
nativa CORRETA: 
 
A) As ações da assistência social consistem em    
ações como “doações” tais como: cestas básicas, 
ligaduras em mulheres em Centros Sociais regidos 
por parlamentares ou candidatos em troca de favores 
eleitorais;  
B) As ações não governamentais, na área da assis-
tência social, serão realizadas com participação de 
recursos do orçamento da seguridade social, além de 
outras fontes, e organizadas com base nas seguintes 
diretrizes: descentralização político administrativa e 
participação da população; 
C) A assistência social é Política de Seguridade Soci-
al contributiva, que provê os mínimos sociais, realiza-
da através de um conjunto integrado de ações de ini-
ciativa pública e privada, buscando garantir o atendi-
mento às necessidades básicas e especiais da popu-
lação; 
D) Os Serviços Sociais são serviços de atenção direta 
à população, públicos ou privados, com a finalidade 
de satisfazer necessidades sociais nas áreas de saú-
de, educação, reabilitação, assistência social, habilita-
ção e saneamento, atenção especial a crianças e  
adolescentes, aos idosos, as pessoas portadoras de 
deficiências, entre outras; 
E) A assistência social será prestada a quem dela 
necessitar e tem por objetivos  a busca da preserva-
ção de autonomia das pessoas na defesa de  sua 
integridade física e moral.  
 
32) No que se refere aos direitos fundamentais do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a  
alternativa INCORRETA: 
 
A) 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; 
B) As gestantes ou mães que manifestem interesse 
em entregar seus filhos para o processo de adoção 
deverão ser obrigatoriamente encaminhadas ao Con-
selho Tutelar e à Vara da Infância e da Juventude de 
seu Município; 
C) É assegurado à gestante, através do Sistema Úni-
co de Saúde, o atendimento pré e perinatal; 
D) O poder público, as instituições e os empregadores 
propiciarão condições adequadas ao aleitamento ma-
terno, inclusive aos filhos de mães submetidas a me-
dida privativa de liberdade; 
E) A parturiente deverá ser atendida preferencialmen-
te pelo mesmo médico que a acompanhou na fase 
pré-natal. 
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33) Sobre o direito à profissionalização e a proteção 
no trabalho, disposto no Estatuto da Criança e do  
Adolescente, assinale a assertiva CORRETA: 
 
A) A remuneração que o adolescente recebe pelo 
trabalho efetuado ou a participação na venda dos pro-
dutos de seu trabalho acaba por desfigurar o caráter 
educativo; 
B) É proibido qualquer trabalho a menores de 16 
(dezesseis) anos de idade, salvo na condição de   
aprendiz; 
C) O programa social que tenha por base o trabalho 
técnico profissional, sob responsabilidade de entida-
de, não-governamental sem fins lucrativos, deverá 
assegurar que o adolescente participe de capacitação 
para o exercício de atividade regular remunerada; 
D) Ao adolescente aprendiz, maior de 14 (quatorze 
anos), são assegurados os direitos trabalhistas e pre-
videnciários; 
E) Ao adolescente até 16 (dezesseis) anos de idade é 
assegurada bolsa de aprendizagem.  
 
34) Acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente- 
ECA, é CORRETO afirmar: 
 
A) As revistas e publicações destinadas ao público 
infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, foto-
grafias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas 
alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão res-
peitar os valores éticos e sociais da pessoa e da famí-
lia; 
B) As crianças menores de 12 (doze) anos somente 
poderão ingressar ou permanecer nos locais de apre-
sentação e exibição culturais quando acompanhadas 
dos pais ou responsável; 
C) As emissoras de rádio e televisão poderão somen-
te exibir programas com finalidades educativas, artís-
ticas, culturais e informativas, recomendado para o 
público infanto-juvenil, em horário pré-estabelecido 
pelo Ministério Público; 
D) Toda e qualquer criança ou adolescente terá aces-
so gratuito às diversões e espetáculos públicos; 
E) Cabe ao Estado, através do Ministério Público, 
regular as diversões e espetáculos públicos, infor-
mando sobre a natureza destes, as faixas etárias per-
mitida, locais e horários em que sua apresentação se 
mostre inadequada a uma pessoa em desenvolvimen-
to. 
 
35) De acordo com o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente- ECA-, a política de atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente far-se-á através de um 
conjunto articulado de ações governamentais e não-
governamentais, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. Sabendo disto, considera-
se com uma das diretrizes desta política: 
 
A) Municipalização do atendimento, obedecendo aos 
princípios de regionalização e hierarquização; 
B) Criação de conselhos municipais, estaduais e na-
cional de assistência social, voltados à criança e o 

adolescente, assegurado a participação destes em 
organizações representativas governamentais e não 
governamentais; 
C) Mobilização da opinião pública para a indispensá-
vel participação dos diversos segmentos da socieda-
de; 
D) Criação e manutenção de programas específicos, 
observando a integridade das ações; 
E) Divulgação dos programas e serviços específicos 
assegurados pelo Conselho de Direitos da Criança e 
Adolescente, observada a descentralização político 
administrativa deste. 

 
36) Acerca do Estatuto do Idoso é CORRETO afirmar: 
 
A) É dever da família, da sociedade civil e do Estado 
assegurar ao idoso, a efetivação do direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao es-
porte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, 
à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária; 
B) O idoso goza de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, assegurando-lhe, por lei 
ou por outros meios, a inviolabilidade da integridade 
física, psíquica e moral, abrangendo a preservação 
da identidade, da autonomia, de valores, idéias e 
crenças, dos espaços e dos objetos pessoais; 
C) É dever do Estado, garantir à pessoa idosa a pro-
teção à vida e à saúde, mediante efetivação de políti-
cas sociais públicas que permitam um envelhecimen-
to saudável em condições de liberdade, integridade 
física, mental e espiritual; 
D) As instituições de saúde devem atender aos crité-
rios mínimos para o atendimento às necessidades do 
idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos 
profissionais, assim como orientação a cuidadores 
familiares e grupos de auto-ajuda; 
E) É obrigação da sociedade civil, zelar pela dignida-
de do idoso, denunciando qualquer tipo de tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório e ou 
constrangedor.  
 
37) Sobre o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa 
que NÃO está em consonância com esta Lei: 
 
A) Aos idosos, a partir de 60 (sessenta) anos, que 
não possuam meios para prover sua subsistência, 
nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o 
benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos ter-
mos da Previdência Social; 
B) Todas as entidades de longa permanência, ou ca-
sa-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação 
de serviços com a pessoa idosa abrigada; 
C) O acolhimento de idosos em situação de risco so-
cial, por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a de-
pendência econômica, para os efeitos legais; 
D) O idoso tem direito a moradia digna, no seio da 
família natural ou substituta, ou desacompanhado de 
seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, 
em instituição pública ou privada; 
 



 

CONCURSO PÚBLICO CONCEIÇÃO 
ASSISTENTE SOCIAL  - 9 - 

 

E) As instituições que abrigarem idosos são obrigadas 
a manter padrões de habitação compatíveis com as 
necessidades deles, bem como provê-los com ali-
mentação regular e higiene indispensáveis às normas 
sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da 
lei. 
 
38) Consoante ao Estatuto do Idoso, assinale a asser-
tiva CORRETA: 
 
A) As medidas de proteção ao idoso deverão ser apli-
cadas isoladamente, levando em consideração os fins 
sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vín-
culos familiares e comunitários; 
B) As entidades não governamentais de assistência 
ao idoso têm o dever de inscreverem seus programas 
e projetos, junto ao órgão competente de Vigilância 
Sanitária, especificando, sempre que possível, os re-
gimes de atendimento; 
C) As instituições filantrópicas de atendimento ao ido-
so deverão ser fiscalizadas obrigatoriamente pelos 
Conselhos do Idoso, Ministério Público e Vigilância 
Sanitária; 
D) Será dada publicidade das prestações de contas 
dos recursos públicos e privados recebidos pelas enti-
dades de atendimento; 
E) As entidades prestadoras de serviço ao idoso terão 
direito à assistência judiciária gratuita.  

 
39) Sobre a implementação da Política Nacional do 
Idoso, são competências dos órgãos e entidades pú-
blicos, na área do trabalho e previdência social: 
 
A) Priorizar o atendimento do idoso nos benefícios de 
seguros sociais e atendimento no âmbito da assistên-
cia social; 
B) Garantir mecanismos que impeçam a discrimina-
ção do idoso quanto a sua participação no mercado 
de trabalho, no setor público e privado; 
C) Incluir e estimular a manutenção de projetos de 
preparação para aposentadoria nos setores público e 
privado, com aviso prévio mínimo de três anos, antes 
do desligamento total do empregado; 
D) Criar programas de assistência ao idoso buscando 
melhoria nas condições de trabalho, considerando 
seu estado físico e sua independência de locomoção; 
E) Zelar pela aplicação das normas sobre o idoso de-
terminando ações para evitar abusos e lesões a seus 
direitos. 
 
40) O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas – Sisnad- é criado em 23 de Agosto de 2006, 
tendo como um de seus objetivos: 
 
A) Combater o tráfico de drogas lícitas no país; 
B) Contribuir para a inclusão social do cidadão, visan-
do a torná-lo menos vulnerável a situações de risco 
com o uso indevido de álcool e certos tipos de dro-
gas, buscando uma maior reinserção social de usuá-
rios e dependentes destes em políticas públicas seto-
riais dos órgãos governamentais; 

C) Estimular a construção e a socialização do conhe-
cimento sobre os tipos de drogas lícitas no país, cola-
borando para uma maior prevenção e controle; 
D) Respeitar à diversidade e às especificidades popu-
lacionais e sua hierarquização, referente ao uso de 
drogas ilícitas no Brasil; 
E) Promover a integração entre as políticas de pre-
venção do uso indevido, atenção e reinserção social 
de usuários e dependentes de drogas e de repressão 
à sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito e as 
políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Exe-
cutivo da União, Distrito Federal, Estados e Municí-
pios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




