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O torcedor do Flamengo vai ter que esperar um pouco 
mais que o previsto para ver Adriano de novo em 
campo com a camisa rubro-negra. O atacante se reu-
niu com os médicos do clube, nesta segunda pela 
manhã, no Rio, e foi avisado da possibilidade de ser 
submetido a nova cirurgia no tendão de Aquiles do pé 
esquerdo. O médico José Luiz Runco aguarda resul-
tados de uma série de exames para confirmar a ne-
cessidade da intervenção. 
http://esportes.br.msn.com/futebol/adriano-pode-ser-submetido-a-mais-uma-

cirurgia-no-tornozelo-esquerdo 

 

1) A cerca do termo grifado no fragmento abaixo é 
CORRETO afirmar que: 
 

“O torcedor do Flamengo” 
 
A) Classifica-se morfologicamente como locução 
substantiva e sintaticamente como locução adjetiva; 
B) Classifica-se morfologicamente como adjetivo e 
sintaticamente como predicativo do sujeito; 
C) Possui apenas classificação morfológica que é de 
uma locução prepositiva; 
D) Classifica-se morfologicamente como locução ad-
jetiva e sintaticamente como adjunto adnominal; 
E) A classificação do termo só pode ser uma que é a 
de complemento nominal. 
 
2) Os termos em destaque no fragmento abaixo pos-
sui RESPECTIVA classificação: 
 
“O torcedor do Flamengo vai ter que esperar um pou-
co mais que o previsto para ver Adriano de novo em 
campo com a camisa rubro-negra.” 
 
A) Conjunção integrante e conjunção integrante; 
B) Pronome relativo  e pronome indefinido; 
C) Preposição e pronome relativo; 
D) Conjunção explicativa e partícula de realce; 
E) Partícula expletiva de realce nos dois casos. 
 

O milagre 
 
Naquela cidade as romarias começaram quando cor-
reu o boato do milagre. É sempre assim. Começa 
com um simples boato, mas logo o povo sofredor, 
coitadinho, e pronto a acreditar em algo capaz de mi-
norar sua perene chateação passa a torcer para que 
o boato se transforme numa realidade, para poder 
fazer o milagre a sua esperança. 
Dizia-se que ali vivera um vigário muito piedoso, ho-
mem bom, tranquilo, amigo da gente simples, que 
fora em vida um misto de sacerdote, conselheiro, mé-
dico, financiador dos necessitados e até advogado 
dos pobres, nas suas eternas questões com os pode-
rosos. Fora, enfim, um sacerdote na expressão do 
termo: fizera de sua vida um apostolado. Um dia o 
vigário morreu. 

[ ... ] 
 O quarto do vigário ficou sendo uma espécie de mo-
numento à sua memória, já que a prefeitura local não 
tinha verba para erguer sua estátua. 
E foi quando um dia... ou melhor, uma noite, deu-se o 
milagre. No quarto dos fundos da venda, no quarto 
que fora do padre, na mesma hora em que o padre 
costumava acender uma vela para ler seu breviário, 
apareceu uma vela acesa. 
- Milagre!!! – quiseram todos. 
E milagre ficou sendo, pois uma senhora que tinha o 
filho doente logo se ajoelhou do lado de fora do quar-
to, junto à janela, e pediu pela criança. Ao chegar em 
casa, depois do pedido – conta-se -, a senhora en-
controu o filho brincando, fagueiro. 
[ ... ] 
Vinham gente de longe pedir! Chegava povo de tudo 
quanto é canto e ficava ali plantado, junto à janela, 
aguardando a luz da vela. Outros padres, coronéis, 
até deputados, para oficializar o milagre. E quando 
eram mais ou menos seis da tarde, hora em que o 
bondoso sacerdote costumava acender sua vela... a 
vela se acendia e começavam as orações. Ricos e 
pobres, doentes e saudáveis, homens e mulheres, 
civis e militares caiam de joelhos, pedindo. 
Com o passar do tempo a coisa arrefeceu. Muitos 
foram os casos de doenças curadas, de heranças 
conseguidas, de triunfos os mais diversos. Mas, como 
tudo passa, depois de alguns anos passara também 
as romarias. Foi diminuindo a fama do milagre e ficou, 
apenas, mais folclore na lembrança do povo. 
O lugarejo não mudou nada. Continua igualzinho co-
mo era, e ainda existe, atrás da venda, o quarto que 
fora do padre. Passamos outro dia por lá. Entramos 
na venda e pedimos ao português, seu dono, que vive 
há muitos anos atrás do balcão, a roubar no peso, 
que nos servisse uma cerveja. O português, então, 
berrou para um pretinho, que arrumava latas de goia-
bada numa prateleira: 
- Ó Milagre, sirva uma cerveja ao freguês! 
Achamos o nome engraçado. Qual o padrinho que 
pusera o nome de Milagre naquele afilhado? E o por-
tuguês explicou que não, que o nome do pretinho era 
Sebastião. Milagre era apelido- E por quê? – pergun-
tamos 
- Porque era quem acendia a vela, no quarto do pa-
dre. 

Stanislaw Ponte Preta, Gol de padre. 

 
3) A estrutura oracional em destaque no fragmento 
abaixo possui o mesmo valor da estrutura da letra: 
 
“Dizia-se que ali vivera um vigário muito piedoso.” 
 
A) Começa com um simples boato, mas logo o povo 
sofredor, coitadinho; 
B) A acreditar em algo capaz de minorar sua pere-
ne chateação; 
C) Com o passar do tempo a coisa arrefeceu; 
D) A torcer para que o boato se transforme numa 
realidade; 

PORTUGUÊS 
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E) O quarto do vigário ficou sendo uma espécie de 
monumento. 
 
4) A razão pela qual ocorre o sinal de indicativo de 
acento grave no fragmento abaixo, justifica-se em 
detrimento da mesma regra da alternativa: 
 
“Vinham gente de longe pedir! Chegava povo de tudo 
quanto é canto e ficava ali plantado, junto à janela.” 
 
A) Abrimos a porta à picareta; 
B) Quanto às assertivas, aponte a correta; 
C) Assistirei à peça teatral hoje; 
D) Ao retornar à terra da minha infância te ligarei;  
E) Quando chegar à casa me avise. 
 
5) A palavra em destaque no fragmento abaixo pode 
ser substituída sem alteração de sentido pela palavra: 
 
“Com o passar do tempo a coisa arrefeceu.” 
 
A) Esfriou; 
B) Morreu; 
C) Calou-se; 
D) Caiu no esquecimento; 
E) Entusiasmar. 
 
6) O emprego da vírgula no fragmento abaixo se justi-
fica pelas mesmas razões da alternativa: 
 
“E milagre ficou sendo, pois uma senhora que tinha o 
filho doente logo se ajoelhou do lado de fora do quar-
to.” 
 
A) Ó Milagre, sirva uma cerveja ao freguês! 
B) Dizia-se que ali vivera um vigário muito piedoso, 
homem bom, tranquilo, amigo da gente simples; 
C) Começa com um simples boato, mas logo o povo 
sofredor; 
D) No quarto dos fundos da venda, no quarto que fora 
do padre, na mesma hora em que o padre costumava 
acender uma vela para ler seu breviário; 
E) Continua igualzinho como era, e ainda existe, atrás 
da venda, o quarto que fora do padre. 
 

CHARGE PARA AS QUESTÕES 7 E 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) As vírgulas presente no primeiro período podem 
ser substituídas sem alteração de sentido gramatical 
por: 
 
A) Aspas; 
B) Parênteses; 
C) Ponto final; 
D) Colchetes; 
E) Dois pontos. 
 
8) Ao levar em consideração que o pedido do último 
balão está sendo feito à segunda pessoa do singular, 
ele deve ser grafado de acordo com as diretrizes gra-
maticais que se encontra: 
 
A) Dá-me uns óculos; 
B) Dai-me uns óculos; 
C) Dê-me um óculos; 
D) Dêi-me um óculos; 
E) Dái-me um óculos. 
 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 9 E 10 
 
Aconteceu na Avenida Copacabana, esquina de San-
ta Clara. Uma jovem senhora chamou o guarda e a-
pontou o homem, encostado a um poste:— Prenda 
este homem, que ele está se portando inconveniente-
mente. Era um homem magro, pálido, vestido em ca-
simira velhinha. Não tinha cara de gente má. Ao con-
trário, seus olhos eram doces e mendigos. O policial 
segurou o homem pela lapela. O homem não se me-
xeu. Apenas levantou os olhos e perguntou: - Por 
quê? A senhora estava uma fúria e dizia num fôlego 
só:— Há uma hora este cidadão me segue. Começou 
na lotação. Desceu quando eu desci. Entrei numa loja 
e ele entrou também. Andei um quarteirão e ele an-
dou também. Entrei no mercadinho e ele entrou tam-
bém...— E lhe disse alguma coisa?— Não. Só olhava. 
O guarda soltou a lapela do homem. O homem agra-
deceu. O guarda dirigiu-se ainda à mulher:— Mas ele 
só olhava?— Sim. Mas olhava de maneira obscena. 
O guarda perguntou, então, ao homem:— Você olha-
va de maneira obscena?— Sim. Não sei mentir. Mas 
qualquer um no meu lugar faria o mesmo. 0 senhor já 
viu ela andar? 0 guarda viu depois, quando a mulher 
desistiu da prisão do seu espectador e foi andando. 
Não se deve explicar muito, mas é preciso que se 
diga: era uma moça brasileira. Uma moça de formato 
brasileiro, com movimentos brasileiríssimos. Dessas 
que deviam ter, como certos automóveis, uma tabule-
ta às costas, onde se lesse: "Amaciando". 
 

Antônio Maria 
http://www.sitenotadez.net/cronicas/ 
 
9) A respeito do texto, pode-se concluir CORRETA-
MENTE que: 
 
A) O texto lido apresenta características dissertativas; 
B) Ao substituir o “que” pela conjunção “pois” em: 
“Prenda este homem, que ele está se portando incon-

www.pciconcursos.com.br
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venientemente” o enunciado foge as diretrizes grama-
ticais; 
C) O acento grave em: uma tabuleta às costas. Ocor-
re por indicar uma circunstância de instrumento; 
D) As palavras destacadas em: brasileiríssimos. 
Dessas que deviam ter, como certos automóveis. 
São acentuadas pelo mesmo motivo; 
E) Os adjetivos e o artigo possuem mesmas caracte-
rísticas morfológicas do nome a que se referem em: 
Era um homem magro, pálido. 
 
10) Os verbos em destaque no fragmento abaixo es-
tão classificados CORRETAMENTE na alternativa: 
 
“O guarda dirigiu-se ainda à mulher: — Mas ele só 
olhava? — Sim. Mas olhava de maneira obscena.” 
 
A) Pretérito imperfeito os dois; 
B) Pretérito imperfeito e Pretérito perfeito; 
C) Pretérito imperfeito e Pretérito mais que perfeito; 
D) Pretérito perfeito e Pretérito imperfeito; 
E) Pretérito mais que perfeito e Pretérito perfeito. 

11) Assinale a alternativa que NÃO constitui um ór-
gão da ONU (Organização das Nações Unidas): 
 
A) Conselho de Segurança; 
B) Assembléia Geral; 
C) Conselho de Tutela; 
D) Conselho Econômico e Social; 
E) Conselho de Reabilitação dos Países Emergentes. 
 
12) A globalização constitui por alguns fatores, cujos 
principais estão: o desenvolvimento das tecnologias 
da informação e comunicação e o desenvolvimento 
dos meios de transporte, que proporciona a troca de 
informações e produtos cada vez mais rápidos pelo 
mundo. A seguir, analise as proposições sobre as 
consequências da globalização e marque a alternati-
va CORRETA: 
 
I. A integração e independência econômica cada vez 
maiores entre os países, regiões e continentes. 
II. A concentração da economia mundial nas mãos 
das grandes corporações de empresas transnacio-
nais.  
III. O aumento da concorrência entre as empresas em 
nível nacional e internacional. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) I e II; 
B) I, apenas; 
C) II e III; 
D) III, apenas; 
E) I, II e III. 
 
 

13) Leia o texto abaixo e responda CORRETAMEN-
TE: 
 
“A visão (...) da realidade brasileira mostra uma socie-
dade bem mais complexa do que a ênfase da esquer-
da no atraso fazia supor. Nas canções (...) o Brasil 
aparece como uma sociedade marcada pela combi-
nação do arcaico e do moderno. A combinação do 
arcaico e do moderno diz respeito, também, aos dife-
rentes momentos políticos vividos pelo país. Para os 
artistas (...)  uma produção cultural que pretenda re-
presentar no plano artístico a sociedade brasileira não 
pode deixar de incorporar os elementos estrangeiros 
que esta mesma sociedade incorpora.” (COELHO, 
1989, p.163). 
 
A qual movimento artístico, surgido no período ditato-
rial, o texto se refere: 
 
A) Tropicália; 
B) MPB; 
C) Jovem Guarda; 
D) Rock and Roll; 
E) Bossa Nova. 
 
14) As Cataratas do Iguaçu, que apresenta um con-
junto de cerca de 270 quedas de água no Rio Iguaçu, 
estão localizadas: 
 
A) No Mato Grosso, na fronteira com o Paraguai; 
B) No Paraná, na fronteira com o Paraguai; 
C) No Acre, na fronteira com a Bolívia; 
D) No Paraná, na fronteira com a Argentina; 
E) No Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Para-
guai. 
 
15) Relacione os monumentos com seus RESPECTI-
VOS países de localização: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
A ordem CORRETA é: 
 
A) 1.Peru – 2.México – 3.Jordânia – 4.Espanha; 
B) 1.México – 2.Peru – 3.Espanha – 4.Jordânia; 
C) 1.México – 2.Peru – 3.Jordânia – 4.Espanha; 
D) 1.Espanha – 2.Peru – 3.Jordânia – 4.México; 
E) 1.Jordânia – 2.Peru – 3.México – 4.Espanha. 
 
16) No dia 31 de março deste ano, os principais mo-
numentos e pontos turísticos das principais cidades 
do Brasil tiveram suas luzes apagadas por 1 hora, 
para participar da Hora do Planeta 2012. Esse evento 
tem por finalidade simbólica: 
 
A) Diminuir os gastos de energia elétrica dos monu-
mentos; 
B) Chamar a atenção das autoridades para o fato de 
que não se necessita iluminação nos monumentos; 
C) Refletir a questão energética e sua distribuição 
democrática, tendo em vista que em muitas localida-
des ainda não se tem energia elétrica; 
D) Repensar os gastos do dinheiro público com a 
construção de monumentos, enquanto muitas pesso-
as moram em barracões, em péssimas condições de 
vida; 
E) Refletir e incentivar ações sustentáveis e promover 
o uso adequado da energia. 
 
 
 
 

17) Leia o trecho da letra “Carta a Mãe Africa”, do 
GOG, e responda CORRETAMENTE: 
 
“Me imagino arrancado dos seus braços 
Que não me viu nascer, nem meus primeiros passos 
O esboço! É o que tenho na mente do teu rosto 
Por  aqui  de t i  f al am mui to  pouco 
E penso... Qual foi o erro cometido? Por que fizeram 
com a gente isso? O plano fica claro... É o nosso su-
miço O que querem os partidários, os visionários dis-
so Eis a questão...” 
 
Além de criticar o racismo e o preconceito racial no 
Brasil, o autor no trecho acima, expressa seu descon-
tentamento quanto: 
 
A) A Diáspora Africana; 
B) As mortes de africanos; 
C) Ao pouco conhecimento que nós brasileiros temos 
da África; 
D) Aos partidos políticos no tempo da escravidão; 
E) Ao tráfico de crianças africanas durante o período 
colonial. 
 
18) Assinale a alternativa que apresenta uma caracte-
rística que compõe a vegetação do município de São 
José dos Ramos: 
 
A) Caatinga Hiperxerófila; 
B) Caatinga Autrófila; 
C) Caatinga Endógena; 
D) Caatinga Celostrófila; 
E) Caatinga Razômica. 
 
19) Segundo o CPRM (Serviço Geológico do Brasil), 
o município de São José dos Ramos encontra-se in-
serido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Pa-
raíba, e tem como seus principais tributários os ria-
chos: 
 
A) Mogeiro, Jurema, Curimataú e Riachão; 
B) Água Doce, Mogeiro, Riachão e Santana; 
C) Santana, Riachão, Curimataú e Mogeiro; 
D) Riachão, Mogeiro, São Pedregoso e Curimataú; 
E) Mogeiro, Riachinho, Curimataú e Santana. 
 
20) Por meio da Lei estadual nº 5897, São José dos 
Ramos foi elevado à categoria de município em: 
 
A) 29 de abril de 1994; 
B) 31 de abril de 1994; 
C) 18 de abril de 1994; 
D) 25 de abril de 1994; 
E) 14 de abril de 1994. 
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21) A categoria dos assistentes sociais conta com três 
entidades representativas: Conjunto CFESS/ CRESS 
Conselho Federal de Serviço Social e Conselhos Re-
gionais de Serviço Social; ABEPSS- Associação Bra-
sileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social e E-
NESSO- Executiva Nacional dos Estudantes de Servi-
ço Social.  Sobre as entidades da categoria e suas 
funções, julgue os itens abaixo como Verdadeiro V ou 
Falso F: 
 
(   ) O Conjunto CFESS/ CRESS é regulamentado 
pela Lei nº 8.662/93 e objetiva disciplinar e defender o 
exercício da profissão de assistente social em todo o 
território nacional. 
(    ) A ABEPSS é uma entidade civil de âmbito nacio-
nal, com sede itinerante, que se altera conforme mu-
dança da Diretoria. É constituída pelas Unidades de 
Ensino de Serviço Social, por meio de sócios institu-
cionais e individuais.  
(    ) Cada Unidade de Ensino de Serviço Social deve-
rá ser filiada obrigatoriamente a ABPESS para que 
haja a implementação do referido curso. 
(   ) 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. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
A) V, V, F, V; 
B) F, F, V, F; 
C) V, F, F, V; 
D) V, F, V, F; 
E) F, V, V, F. 
 
22) No que se refere à adoção de crianças e adoles-
centes, disposto no Estatuto da Criança e Adolescen-
te, julgue os itens abaixo: 
 
I. A adoção é irrevogável. 
II. Em caso de adoção por pessoa ou casal residente 
ou domiciliado fora do País, o estágio de convivência, 
cumprido no território nacional, será de, no mínimo, 
30 (trinta) dias.  
III. Os divorciados e os judicialmente separados pode-
rão adotar conjuntamente, contanto que acordem so-
bre a guarda e o regime de visitas, e desde que o es-
tágio de convivência tenha sido iniciado ainda na 
constância da sociedade conjugal.   
IV. O adotado tem direito de conhecer sua origem 
biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao pro-
cesso no qual a medida foi aplicada e seus eventuais 
incidentes, após completar 18 (dezoito) anos. 
  
Está CORRETA a alternativa: 
  

A) I apenas; 
B) II e IV apenas; 
C) I e II apenas; 
D) III apenas; 
E) III e IV apenas. 
 
23) Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, a 
colocação em família substituta far-se-á mediante 
guarda, tutela ou adoção, independentemente da situ-
ação jurídica da criança ou adolescente. Em se tra-
tando de criança ou adolescente indígena ou proveni-
ente de comunidade remanescente de quilombo, é 
ainda obrigatório que:  
 
A) Sejam consideradas e respeitadas sua identidade 
social e cultural, os seus costumes e tradições, bem 
como suas instituições, desde que não sejam incom-
patíveis com os direitos fundamentais reconhecidos 
por Lei; 
B) A colocação familiar indígena deve ocorrer obriga-
toriamente no seio de sua região, comunidade e ou 
junto a membros da mesma etnia; 
C) A intervenção e oitiva de representantes do órgão 
federal responsável pela política indigenista e quilom-
bola, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e 
de antropólogos nas comunidades quilombolas, deve-
rá ser através perante a equipe interdisciplinar ou 
multiprofissional que irá acompanhar o caso; 
D) A colocação em família substituta quilombola admi-
tirá transferência da criança ou adolescente a tercei-
ros ou a entidades governamentais ou não-governa-
mentais, sem autorização judicial; 
E) A colocação da criança ou adolescente indígena 
ou quilombola em família substituta será precedida de 
sua preparação gradativa e acompanhamento posteri-
or, realizados por sociólogos e antropólogos a serviço 
da Justiça da Infância e da Juventude. 
 
24) Ao ato infracional cometido por crianças a autori-
dade competente poderá determinar, dentre outras, a 
seguinte medida: 
 
A) Prestação de serviços a comunidade; 
B) Orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
C) Liberdade assistida; 
D) Regime de semi-liberdade; 
E) Internação em estabelecimento educacional. 
 
25) A proteção social de Assistência Social, ao ter por 
direção o desenvolvimento humano e social e os di-
reitos de cidadania, tem por garantias: 
 
A) A segurança de: acolhida; social de renda; do con-
vívio ou vivência familiar, comunitária e social; do de-
senvolvimento da autonomia individual, familiar e so-
cial; de sobrevivência a riscos circunstanciais; 
B) Segurança de acolhida, integração a seguridade 
social e matricialidade sócio familiar; 
C) Segurança social e de renda, proteção social ativa, 
integração a políticas públicas; 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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D) Segurança do: convívio ou vivência familiar, comu-
nitária e social, do desenvolvimento da autonomia da 
comunidade e integração com a seguridade social; 
E) Integração com as políticas públicas, segurança 
social e de renda; do convívio ou vivência familiar, 
comunitária ou social e dos direitos da cidadania. 
 
26) A proteção social especial tem por referência a 
ocorrência de situações de risco ou violação de direi-
tos. Inclui a atenção a, EXCETO: 
 
A) Crianças e adolescentes em situação de trabalho; 
B) Adolescentes em medida sócio-educativa; 
C) Crianças e adolescentes em situação de abuso    
e/ou exploração sexual; 
D) Crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, 
idosos, migrantes, usuários de substâncias psicoati-
vas e outros indivíduos em situação de abandono; 
E) Famílias e adolescente que necessitam de servi-
ços, projetos de capacitação e inserção produtiva. 
 
27) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência So-
cial- Lei nº 8742/93, considera-se entidades e organi-
zações de assistência social: 
 
A) Aquelas que prestam atendimento e assessora-
mento direto aos beneficiários abrangidos pela referi-
da Lei (LOAS); 
B) Aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumu-
lativamente, prestam atendimento e assessoramento 
aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como 
as que atuam na defesa e garantia de direitos; 
C) Aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendi-
mento sócio assistencial a populações em vulnerabili-
dade social; 
D) Aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendi-
mentos e assessoramento a beneficiários e municí-
pios abrangidos pelo Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS); 
E) Aquelas que prestam atendimento, isolado ou cu-
mulativo, e assessoramento aos beneficiários abran-
gidos pela Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), bem como as que atuam na defesa e garan-
tia de direitos. 
 
28) Sobre o Centro de Referência de Assistência So-
cial (Cras) e o Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas), analise os itens abaixo: 
 
I. O Cras e Creas são unidades públicas de abran-
gência e gestão municipal e regional, destinados à 
articulação dos serviços sócio-assistenciais no seu 
território de abrangência e à prestação de serviços, 
programas e projetos sócio-assistenciais e de psicote-
rapia às famílias.  
II. Os Cras e os Creas são unidades públicas estatais 
instituídas no âmbito do Suas que possuem interface 
com as demais políticas públicas e articulam, coorde-
nam e ofertam os serviços, programas, projetos e be-
nefícios da assistência social.  
III. 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.  
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e II; 
B) III;  
C) II; 
D) I e III; 
E) II e III.  
 
29) Segundo a Lei nº 8742/93, o Conselho Nacional 
de Assistência Social – CNAS- define-se como órgão 
superior de deliberação colegiada, vinculado à estru-
tura do órgão da Administração Pública Federal res-
ponsável pela coordenação da Política Nacional de 
Assistência Social. Sabendo disso, NÃO se constitui 
como uma das competências do CNAS: 
 
A) Normatizar as ações e regular a prestação de ser-
viços de natureza pública e privada no campo da as-
sistência social; 
B) Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem 
como os ganhos sociais e o desempenho dos progra-
mas e projetos aprovados; 
C) Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e 
participativo de assistência social; 
D) Formular política para a qualificação sistemática e 
continuada de recursos humanos no campo da assis-
tência social; 
E) Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os pro-
gramas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de 
Assistência Social (FNAS). 
 
30) As políticas sociais começaram a ser implantadas 
no fim do século XIX na Europa e Estados Unidos. Já 
no Brasil, a questão social se põe como alvo da inter-
venção do Estado, por meio das políticas sociais pú-
blicas, a partir do/a:  
 
A) Golpe Militar de 1964; 
B) Década de 50, com a chegada do desenvolvimen-
tismo; 
C) Década de 30, na Era Vargas; 
D) Pós- ditadura militar; 
E) Proclamação da República. 
 
31) Compete aos CRESS, em suas respectivas áreas 
de jurisdição, na qualidade de órgão executivo e de 
primeira instância, o exercício das seguintes atribui-
ções, EXCETO: 
 
A) Organizar e manter o registro profissional dos As-
sistentes Sociais e o cadastro das instituições e obras 
sociais públicas e privadas, ou de fins filantrópicos; 
B) Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de 
Assistente Social na respectiva região; 
C) Expedir carteiras profissionais de Assistentes Soci-
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ais, fixando a respectiva taxa; 
D) Prestar assessoria técnico-consultiva aos organis-
mos públicos ou privados, em matéria de Serviço So-
cial; 
E) Fixar, em assembléia da categoria, as anuidades 
que devem ser pagas pelos Assistentes Sociais. 
 
32) Segundo os preceitos explicitados no Código de 
Ética do Assistente Social, é um dos deveres deste 
profissional quando se deparar com condições de 
trabalho que não sejam dignas e que possam prejudi-
car os/as usuários/as ou profissionais: 
 
A) Denunciar as instituições públicas e privadas em 
delegacia especializada; 
B) Comunicar ao Ministério Público, através de de-
núncia por escrito para abertura de processo judicial; 
C) Denunciar ao Conselho Regional de Serviço Soci-
al; 
D) Relatar o ocorrido por escrito, contendo a descri-
ção dos fatos e provas documentais ou de outra natu-
reza, diretamente ao advogado especialista; 
E) Denunciar, em 1ª instância, ao Conselho Federal. 
 
33) No que se refere dos direitos e das responsabili-
dades gerais do/a Assistente Social, disposto no Có-
digo de Ética, é vetado a este profissional: 
 
A) Desagravo público por ofensa que atinja a sua 
honra profissional; 
B) 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; 
C) Ampla autonomia no exercício da Profissão, não 
sendo obrigado a prestar serviços profissionais in-
compatíveis com as suas atribuições, cargos ou fun-
ções; 
D) Assumir responsabilidade por atividade para as 
quais não esteja capacitado/a pessoal e tecnicamen-
te; 
E) Liberdade na realização de seus estudos e pesqui-
sas, resguardados os direitos de participação de indi-
víduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos. 
 
34) Em 01 de Outubro de 2003, é instituído o Estatuto 
do Idoso através da Lei nº 10.741, destinado a regular 
os direitos assegurados às pessoas com idade igual 
ou superior a 60 (sessenta) anos. Acerca desta Lei, 
julgue os itens abaixo como Verdadeiro V ou Falso F: 
 
(    ) É obrigação da família, da comunidade, da socie-
dade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 
absoluta prioridade, 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. 
(   ) O Poder Público apoiará a criação de universida-
de aberta para as pessoas idosas e incentivará a pu-
blicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão 

editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, 
considerada a natural redução da capacidade visual. 
(    ) Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegu-
rada a gratuidade dos transportes coletivos públicos 
urbanos, incluindo os serviços seletivos e especiais, 
quando prestados paralelamente aos serviços regula-
res.  
(    ) As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos 
prestadoras de serviço ao idoso terão direito à assis-
tência judiciária gratuita. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
A) V, V, F, V; 
B) F, F, V, F; 
C) V, V, F, F; 
D) V, F, V, F; 
E) F, V, F, F. 
 
35) De acordo com a Lei nº 10741/2003, a política de 
atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto 
articulado de ações governamentais e não-
governamentais da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. Sabendo disso, compõe 
como uma das linhas de ação desta política:  
 
A) Políticas, programas e projetos na área da seguri-
dade social, em caráter supletivo, para aqueles que 
necessitarem; 
B) Serviços especiais de combate, prevenção e aten-
dimento a idosos em vulnerabilidade social e/ou que 
sejam vítimas de negligência, maus-tratos, explora-
ção, abuso, crueldade e opressão; 
C) Serviço de identificação e localização de parentes 
ou responsáveis por idosos abandonados em hospi-
tais e instituições de longa permanência; 
D) Mobilização do Estado para que haja um maior 
atendimento dos idosos na proteção jurídico-social 
por entidades de defesa dos direitos dos idosos; 
E) Sensibilização da população no sentido da partici-
pação dos diversos segmentos da sociedade civil no 
que se refere ao atendimento do idoso.  
 
36) O Bolsa Família, instituído pela Lei nº 10836/04, é 
um programa de transferência direta de renda com 
condicionalidades, que beneficia famílias em situação 
de pobreza e de extrema pobreza. Em relação a este 
programa é CORRETO afirmar:  
 
A) Os valores dos benefícios pagos variam de          
R$ 32,00 a R$ 376,00 que vai de acordo com a renda 
mensal da família por pessoa - que varia conforme o 
número de mulheres gestantes ou nutrizes, bem co-
mo o número de crianças e adolescentes de até 18 
anos e idosos que compõem a família; 
B) A obrigatoriedade de utilização do Cadastro Único 
para o cadastramento de famílias para o programa 
Bolsa Família, se aplica inclusive aos programas ad-
ministrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS; 
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C) A execução e gestão do Programa Bolsa Família 
dar-se-á de forma descentralizada, por meio da conju-
gação de esforços entre os entes federados, observa-
da a intersetorialidade, a participação comunitária e o 
controle social; 
D) A lista de beneficiários pode ser acessada somen-
te pela gestão Municipal e gestão Federal do progra-
ma; 
E) As famílias beneficiárias pelo programa, que dese-
jem solicitar o desligamento voluntário, deverão pro-
curar o Gestor Municipal e manifestar sua decisão por 
escrito de se desligar deste, não podendo retornar a 
receber o beneficio novamente.  
 
37) Sobre a Política Nacional do Idoso, assinale os 
itens abaixo:  
 
I. A política nacional do idoso tem por objetivo asse-
gurar os direitos sociais do idoso, criando condições 
para promover sua autonomia, integração e participa-
ção efetiva na sociedade. 
II. Esta política tem como um de seus princípios: o 
processo de envelhecimento diz respeito à sociedade 
em geral, devendo ser objeto de conhecimento e in-
formação para todos. 
III. Possui como uma de suas diretrizes a viabilização 
de formas alternativas de participação, ocupação e 
convívio do idoso, que proporcionem sua integração 
às demais gerações. 
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I apenas; 
B) I e III apenas; 
C) II apenas;  
D) I e II apenas;  
E) I, II e III.  
 
38) Segundo a Constituição Federal de 1988, a Previ-
dência Social será organizada sob a forma de regime 
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 
observados critérios que preservem o equilíbrio finan-
ceiro e atuarial, e atenderá nos termos da lei a/ao, 
EXCETO: 
 
A) Cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte 
e idade avançada; 
B) Salário- maternidade, especialmente as nutrizes 
durante o período de licença; 
C) Proteção ao trabalhador em situação de desem-
prego involuntário; 
D) Salário- família e auxílio-reclusão para os depen-
dentes dos segurados de baixa renda; 
E) Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, 
ao cônjuge ou companheiro e dependentes. 
 
39) A partir dos anos 90, a família brasileira vem sido 
compreendida como base estratégica para a condu-
ção de políticas públicas. Nos últimos anos, com a 
finalidade de atender as suas novas configurações, 
houve uma grande propagação de programas e proje-

tos dirigidos ao atendimento a estas. Diante disso, 
aponte a alternativa que NÃO condiz com algumas 
das mudanças no perfil das famílias na contempora-
neidade: 
 
A) Aumento dos casos de gravidez em idade precoce; 
B) Aumento de uniões consensuais; 
C) Aumento de novas uniões e de casamentos não 
oficiais; 
D) Aumento de famílias monoparentais; 
E) Aumento na quantidade do número de filhos por 
família.  
 
  “O serviço tem a finalidade de promover a autonomi-
a, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida 
das pessoas participantes. Deve contar com equipe 
específica e habilitada para a prestação de serviços 
especializados a pessoas em situação de dependên-
cia que requeiram cuidados permanentes ou temporá-
rios. A ação da equipe será sempre pautada no reco-
nhecimento do  potencial da família e do cuidador, na 
aceitação e valorização da diversidade e na redução 
da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação 
de cuidados diários prolongados.” 
 
 Resolução nº 109 de 11 de Novembro de 2009- 
aprova a  Tipificação Nacional de Serviços Sócio-
assistenciais;  pág. 26. 
 
40) A que tipo de Serviço de Proteção Social essa 
descrição se refere: 
 
A) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio 
para pessoas com deficiência e idosas; 
B) Serviço de proteção e atendimento especializado a 
famílias e indivíduos (PAEFI); 
C) Serviço Especializado em Abordagem Social; 
D) Serviço Especializado para Pessoas em Situação 
de Rua; 
E) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 
com Deficiência, Idosas e suas Famílias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




