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Vendem-se espécies 

 
Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de: batizar uma espécie animal com o seu próprio 
nome 
 

por Cristine Gerk 
 
A comunidade científica descobriu uma nova maneira 
de financiar seus projetos: explorar a vaidade huma-
na, vendendo os nomes científicos de animais e plan-
tas para pessoas que queiram aparecer. Você paga e 
ganha o direito de batizar criaturas recém-
descobertas, que passarão a ser conhecidas pelo seu 
nome. Esse mercado é liderado pelo Instituto Scripps 
(supportscripps.ucsd.edu), da Universidade de San 
Diego, que se especializou no negócio - e trabalha 
com vermes e moluscos. Prefere criaturas mais gra-
ciosas? Procure a Biopat (www.biopat.de), que está 
vendendo os nomes de 100 novas espécies, como 
sapos e orquídeas. 
 
http://super.abril.com.br/mundo-animal/vendem-se-especies-
614402.shtml 
 
1) Acerca do verbo presente no título do texto sabe-se 
que: 
 
A) Está no plural, mas deveria estar no singular, pois 
não existe sujeito com o qual ele concorde; 
B) Está no plural porque a gramática normativa o exi-
ge, não podendo ficar no singular; 
C) Está no plural, mas deveria estar no singular, pois 
o sujeito o exige; 
D) Pode ficar no singular como no plural que não há 
erro, haja vista que, empregado com a partícula “se”, 
admite-se esta construção; 
E) Só poderia ficar no plural se fosse empregado com 
uma preposição mais a partícula “se” como: Precisam
-se de professores. 
 
2) Os dois pontos usados no fragmento abaixo, foi 
empregado pelo mesmo motivo na alternativa: 
 
“Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de:” 
 
A) Assim, olhei para ele e falei: Não te amo mais; 
B) Tem-se que acertar esta questão: Vale muitos pon-
tos; 
C) Tem-se que acertar muitas questões: Para ser a-
provado; 
D) Comprou vários vestidos novos: Era louca por ves-
tidos; 
E) Ser ou não ser. Eis a questão. 
 

FRAGMENTO PARA AS QUESTÃO 3 
 
Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de: batizar uma espécie animal com o seu próprio 
nome 

por Cristine Gerk 
 
3) As palavras em destaques no fragmento são acen-
tuadas, RESPECTIVAMENTE por: 
 
A) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde ambas terminam em ditongos decrescentes e a 
segunda por ser uma paroxítona terminada em “l”; 
B) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde a primeira termina em ditongo decrescente, a 
terceira termina em ditongo crescente e a segunda 
por ser uma proparoxítona terminada em “l”; 
C) Todas são paroxítonas, sendo duas terminadas em 
ditongo crescente e uma terminada em “L”; 
D) Todas são proparoxítonas, onde a primeira e ter-
ceira são terminadas em ditongos e a segunda termi-
nada em “L”; 
E) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde a primeira termina em ditongo crescente, a ter-
ceira termina em ditongo decrescente e a segunda 
por ser uma proparoxítona terminada em “l”. 
 
4) A respeito da charge abaixo é CORRETO afirmar 
que: 

http://www.ivancabral.com/ 
 
I. A substituição da preposição “pra”, pela preposição 
“para”, deixa a frase de acordo com a vigência grama-
tical. 
II. A palavra “só” possui valor semântico de um advér-
bio, permanecendo assim, invariável. 
III. A substituição do pronome possessivo “teu” pode 
ser substituído por “seu” que a frase permanece de 
acordo com as diretrizes gramaticais.  
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e II; 
B) I e III; 

PORTUGUÊS 
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C) II e III; 
D) I, II e III; 
E) III. 
 

Dois amigos e um chato 
 
Os dois estavam tomando um cafezinho no boteco da 
esquina, antes de partirem para as suas respectivas 
repartições. Um tinha um nome fácil: era o Zé. O outro 
tinha um nome desses de dar cãibra em língua de 
crioulo: era o Flaudemíglio. 
Acabado o café o Zé perguntou: - Vais pra cidade? 
- Vou - respondeu Flaudemíglio, acrescentando: - 
Mas vou pegar o 434, que vai pela Lapa. Eu tenho 
que entregar uma urinazinha de minha mulher no la-
boratório da Associação, que é ali na Mem de Sá. 
Zé acendeu um cigarro e olhou para a fila do 474, que 
ia direto pro centro e, por isso, era a fila mais piruada. 
Tinha gente às pampas. 
- Vens comigo? - quis saber Flaudemíglio. 
- Não - disse o Zé: - Eu estou atrasado e vou pegar 
um direto ao centro. 
- Então tá - concordou Flaudemíglio, olhando para a 
outra esquina e, vendo que já vinha o que passava 
pela Lapa: - Chi! Lá vem o meu... - e correu para o 
ponto de parada, fazendo sinal para o ônibus parar. 
Foi aí que, segurando o guarda-chuva, um embrulho 
e mais o vidrinho da urinazinha (como ele carinhosa-
mente chamava o material recolhido pela mulher na 
véspera para o exame de laboratório...), foi aí que o 
Flaudemíglio se atrapalhou e deixou cair algo no 
chão. 
O motorista, com aquela delicadeza peculiar à classe, 
já ia botando o carro em movimento, não dando tem-
po ao passageiro para apanhar o que caíra. Flaude-
míglio só teve tempo de berrar para o amigo: - Zé, 
caiu minha carteira de identidade. Apanha e me entre-
ga logo mais. 
O 434 seguiu e Zé atravessou a rua, para apanhar a 
carteira do outro. Já estava chegando perto quando 
um cidadão magrela e antipático e, ainda por cima, 
com sorriso de Juraci Magalhães, apanhou a carteira 
de Flaudemíglio. 
- Por favor, cavalheiro, esta carteira é de um amigo 
meu - disse o Zé estendendo a mão. 
Mas o que tinha sorriso de Juraci não entregou. Exa-
minou a carteira e depois perguntou: - Como é o no-
me do seu amigo? 
- Flaudemíglio - respondeu o Zé. 
- Flaudemíglio de quê? - insistiu o chato. 
Mas o Zé deu-lhe um safanão e tomou-lhe a carteira, 
dizendo: - Ora, seu cretino, quem acerta Flaudemíglio 
não precisa acertar mais nada! 
 

Stanislaw Ponte Preta 
 
 
5) A respeito do uso das vírgulas no fragmento abai-
xo, pode-se concluir que: 
 
“O motorista, com aquela delicadeza peculiar à clas-
se, já ia botando o carro em movimento.” 

A) Estão empregadas de forma obrigatória, pois sepa-
ram uma estrutura oracional adjetiva; 
B) Estão empregadas de forma obrigatória, pois sepa-
ram um termo com valor explicativo; 
C) Estão empregadas de forma facultativa, pois sepa-
ram uma estrutura oracional adjetiva; 
D) Se forem substituída por parênteses, a frase fica 
incongruente com a norma culta; 
E) Se forem substituída por travessões, a frase entra 
em divergência com a norma culta. 
 
6) A respeito do verbo destacado no fragmento abai-
xo, conclui-se que: 
 
“não dando tempo ao passageiro para apanhar o que 
caíra” 
 
A) Está conjugado no presente do indicativo; 
B) Está conjugado no pretérito perfeito do indicativo; 
C) Está conjugado no futuro do presente; 
D) Está conjugado no pretérito mais-que-perfeito; 
E) Está conjugado no presente do subjuntivo. 
 
7) Observando as alternativas abaixo, conclui-se que 
está CORRETA:   
 
A) Ao substituir a preposição do fragmento “O 434 
seguiu e Zé atravessou a rua, para apanhar a cartei-
ra” pelo termo “afim de”, a frase permanece com o 
mesmo valor semântico; 
B) Ao colocar o acento indicativo de crase, antes da 
palavra “sua” em “antes de partirem para as suas res-
pectivas repartições” acarreta uma discordância à 
norma culta; 
C) A palavra em destaque ao lado classifica-se como 
um pronome indefinido. “O outro tinha um nome des-
ses de dar cãibra em língua de crioulo.”; 
D) A supressão do artigo em “era o Flaudemíglio.” 
Concatena uma incongruência às regras gramaticais; 
E) A classificação do sujeito do verbo em “ - Vais pra 
cidade?” classifica-se como elíptico. 
 
8) Sabe-se que está CORRETA a alternativa: 
 
A) O verbo “querer” está grafado de forma incorreta 
“quis saber Flaudemíglio.” Sendo aceito porque as 
crônicas possuem a licença poética; 
B) A introdução de uma vírgula antes da conjunção 
aditiva em “Eu estou atrasado e vou pegar um direto 
ao centro.” Deixa a frase de acordo com as regras 
gramaticais; 
C) A substituição da conjunção adversativa em “Mas o 
que tinha sorriso de Juraci não entregou” pela conjun-
ção “todavia”, altera o sentido do enunciado; 
D) Ao substituir a palavra peculiar em “aquela delica-
deza peculiar à classe” por “de não origem” deixa a 
frase com mesmo valor semântico; 
E) Sabe-se que há uma estrutura oracional aditiva em 
“Eu estou atrasado e vou pegar um direto ao centro.” 
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9) O vocábulo em destaque no fragmento: “Foi aí que, 
segurando o guarda-chuva, um embrulho e mais o 
vidrinho da urinazinha” 
 
Pluraliza-se: 
 
A) Os dois termos, pois os dois são substantivos; 
B) Apenas o primeiro termo, por ser um verbo ligado a 
um substantivo;  
C) Apenas o segundo termo, por ser um verbo ligado 
a um adjetivo; 
D) Apenas o segundo termo, por ser um verbo ligado 
a um substantivo; 
E) Os dois termos, por ser um verbo ligado a substan-
tivo. 
 
10) A respeito da frase presente na imagem abaixo é 
CORRETO afirmar que:  

A) Cada período possui apenas um verbo; 
B) Cada período possui três verbos; 
C) A classe gramatical da palavra, conhecer, é a mes-
ma nos dois períodos; 
D) A classe gramatical da palavra, viajar, é a mesma 
nos dois períodos; 
E) As palavras “viajar  e conhecer”  assumem  formas 
nominais de gerúndio.  

11) Surgida no final da década de 1950, no Rio de 
Janeiro, a Bossa Nova constituía um subgênero musi-
cal derivado do samba, e que teve forte influência do 
Jazz norte-americano. A Bossa Nova acabou se 
transformando em um dos mais influentes movimen-
tos da história da Música Popular Brasileira. A seguir, 

assinale a alternativa que traz a cantora que foi consi-
derada “a musa” da Bossa Nova: 
 
A) Dori Caymmi; 
B) Claudette Soares; 
C) Elizeth Cardoso; 
D) Nara Leão; 
E) Sylvia Telles. 
 
12) Foi criado com o intuito de garantir a livre circula-
ção de pessoas dos países membros sem a necessi-
dade de apresentação de visto; possibilitar a integra-
ção econômica e cultural entre os países membros; 
representar os interesses dos países membros em 
acordos com outros blocos econômicos. O bloco foi 
fundado em 1969, e atualmente possui Bolívia, Co-
lômbia, Equador e Peru como representantes. Esta-
mos falando do(a): 
  
A) Comunidade Andina de Nações; 
B) Pacto da América do Sul; 
C) Mercado Comum do Sul; 
D) Bloco Sul-americano; 
E) Pacto Comercial do Sul. 
 
13) Observe a charge abaixo e avalie as proposições: 

 
 
I. A educação brasileira é estabelecida levando em 
conta a cor da pele. 
II. A charge denuncia a precariedade do ensino públi-
co brasileiro. 
III. A população branca historicamente teve melhores 
oportunidades em ter uma educação de qualidade. 
IV. No Brasil, somente as escolas particulares são 
capazes de oferecer uma educação de qualidade. 
 
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) III e IV; 
D) I e IV; 
E) I, II e III. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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14) A Operação Monte Carlos, que expediu mais de 
80 mandados judiciais, inclusive ao empresário Carlos 
Augusto Ramos – o Carlinhos Cachoeira –, repercutiu 
bastante nesse mês de abril. Essa operação tem se 
constituído como uma ação conjunta entre a Polícia 
Federal e o Ministério Público Federal do estado de 
Goiás, cujo objetivo tem sido: 
 
A) Prender a quadrilha acusada de clonar chassis de 
caminhões; 
B) Desarticular uma quadrilha envolvida em explora-
ção de máquinas caça-níqueis; 
C) Atuar grupos políticos envolvidos no “caixa 2”; 
D) Desmontar uma quadrilha que agia dentro de ca-
deias públicas; 
E) Prender contrabandistas paraguaios que entram no 
país através da Ponte da Amizade. 
 
15) A Serra do Teixeira é onde se encontra a saliên-
cia do Pico do Jabre, ponto culminante da Paraíba. A 
referida serra está localizada em qual município parai-
bano: 
 
A) Boqueirão; 
B) Cabaceira; 
C) Conceição; 
D) Maturéia; 
E) Barra de São Miguel. 
 
16) Toda construção humana é chamada de patrimô-
nio cultural, pois é o que vem sendo legado de gera-
ção a geração e faz com que não tenhamos de rein-
ventar a roda de tempos em tempos. Com isso em 
mente, assinale a única alternativa que NÃO traz um 
exemplo de patrimônio cultural imaterial do Brasil: 
 
A) A Capoeira; 
B) O Samba; 
C) Hip Hop; 
D) O Forró; 
E) O Bumba-meu-boi. 
 
17) Vegetação litorânea paraibana que apresenta ma-
tas, manguezais e cerrados; formada por gramíneas, 
arbustos tortuosos, predominantemente representa-
dos, entre outras espécies, por batiputás e mangabei-
ras. Estamos falando do(a): 
 
A) Mata Ciliar; 
B) Brejo; 
C) Caatinga; 
D) Estuário; 
E) Tabuleiro. 
 
18) Sobre a história do município de Santo André, 
assinale V para as proposições verdadeiras e F para 
as falsas: 
 
(   ) No período em que foi distrito, o município de 
Santo André teve o nome de Mucuitu. 
(    ) Por meio da lei estadual nº 2747, de 2 de janeiro 

de 1962, o distrito de Santo André passou a pertencer 
ao novo município de Gurjão. 
(    ) Santo André foi elevado à categoria de município 
em 1994, por meio da lei estadual nº 5906. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) V – V – F; 
B) F – V – F; 
C) V – V – V; 
D) F – F – F; 
E) F – F – V. 
 
19) Segundo dados demográficos publicados no por-
tal eletrônico do IBGE (2010), a população de Santo 
André estava em torno de: 
 
A) 2,6 mil habitantes; 
B) 2,4 mil habitantes; 
C) 2,5 mil habitantes; 
D) 2,7 mil habitantes; 
E) 2,9 mil habitantes. 
 
20) Acerca dos aspectos fisiográficos do município de 
Santo André, de acordo com o Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM), assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto do Curimataú, forma-
da por maciços e outeiros altos; 
B) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto da Borborema, cuja 
vegetação desta unidade é formada por Florestas 
Subcaducifólica e Caducifólica, próprias das áreas 
agrestes; 
C) O município de Santo André se encontra inserido 
na unidade geoambiental do Planalto do Agreste, cujo 
relevo é geralmente movimentado, com vales profun-
dos e estreitos dissecados; 
D) O município de Santo André se encontra inserido 
na unidade geoambiental do Planalto da Borborema, 
e apresenta clima Tropical Temperado; 
E) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto do Curimataú paraiba-
no, e seu clima é semiárido, com riscos de secas. 

21) No que se refere à guarda de crianças e adoles-
centes, disposto no Estatuto da Criança e Adolescen-
te, julgue as alternativas abaixo em Verdadeiro V ou 
Falso F: 
 
( ) A guarda obriga a prestação de assistência ma-
terial, moral e educacional à criança ou adolescente, 
conferindo a seu detentor o direito de opor-se a ter-
ceiros, inclusive aos pais. 
( ) A guarda destina-se a regularizar a posse de 
fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmen-
te, diante de procedimentos de tutela e adoção, inclu-

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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sive na adoção por estrangeiros. 
( ) A guarda confere à criança ou adolescente a 
condição de dependente, para todos os fins e efeitos 
de direito, exceto previdenciários. 
( ) A guarda poderá ser revogada a qualquer tem-
po, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Mi-
nistério Público. 
 
Assinale a sequência CORRETA:  
 
A) F, V, V, F; 
B) V, F, F, V; 
C) F, V, F, V; 
D) V, F, V, F; 
E) F, F, F, F. 
 
22) Segundo a Lei nº 8.069/90- que institui o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, as entidades não-
governamentais somente poderão funcionar depois 
de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, o qual comunicará o regis-
tro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da 
respectiva localidade. Sabendo disso, será negado o 
registro à entidade que:   
 
A) Ofereça instalações físicas em condições adequa-
das de habitabilidade, higiene, salubridade e seguran-
ça; 
B) Não apresente plano de ações compatíveis com os 
princípios da Política Nacional de Assistência Social;  
C) Tenha menos de 06 (seis) meses de funcionamen-
to; 
D) Tenha em seus quadros pessoas inidôneas; 
E) Não se adéque aos preceitos de atendimento e 
avaliação dispostos pelo Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente, em todos os ní-
veis.  
 
23) De acordo com o ECA- Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a internação constitui medida privativa 
da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, ex-
cepcionalidade e respeito à condição peculiar de pes-
soa em desenvolvimento. Diante disso, esta medida 
só poderá ser aplicada quando: 
 
I. Tratar-se de ato infracional cometido mediante gra-
ve ameaça ou violência a pessoa. 
II. Por reiteração no cometimento de outras infrações 
graves. 
III. Em se tratando de ato infracional com reflexos pa-
trimoniais, em que o adolescente restitua a coisa, pro-
mova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, 
compense o prejuízo da vítima. 
IV. Por descumprimento reiterado e injustificável da 
medida anteriormente imposta. 
 
Está CORRETO o que se afirma em: 
  
A) I apenas; 
B) II e III apenas; 
C) I, II e IV apenas; 

D) I e III apenas; 
E) II apenas. 
 
24) De acordo com a Lei nº 8.742/93, a assistência 
social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política 
de Seguridade Social não contributiva, que provê os 
mínimos sociais, realizada através de um conjunto 
integrado de ações de iniciativa pública e da socieda-
de, para garantir o atendimento às necessidades bá-
sicas. Sabendo disso, assinale a alternativa que NÃO 
compete a um dos objetivos da assistência social: 
 
A) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice;  
B) O amparo às crianças e aos adolescentes caren-
tes; 
C) A garantia de benefícios, ações e serviços de qua-
lidade, bem como a convivência familiar e comunitá-
ria; 
D) A promoção da integração ao mercado de traba-
lho; 
E) A habilitação e reabilitação das pessoas com defi-
ciência e a promoção de sua integração à vida comu-
nitária. 
 
25) Consideram-se entidades e organizações de as-
sistência social aquelas sem fins lucrativos que, isola-
da ou cumulativamente, prestam atendimento e as-
sessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei 
Orgânica de Assistência Social (LOAS), bem como as 
que atuam na defesa e garantia de direitos. Sobre 
estas entidades e organizações, julgue os itens abai-
xo:  
 
I. São de atendimento aquelas entidades que, de for-
ma continuada, permanente e planejada, prestam 
serviços, executam programas ou projetos e conce-
dem benefícios de prestação social básica ou especi-
al, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de 
vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos 
a Lei, e respeitadas as deliberações do Conselho Na-
cional de Assistência Social (CNAS). 
II. São de assessoramento aquelas que, de forma 
periódica, prestam serviços e executam ações, pro-
gramas ou projetos voltados prioritariamente para o 
fortalecimento das classes sociais, no que se refere 
ao enfrentamento das desigualdades sociais, e das 
organizações de usuários em movimentos sociais, 
com formações e capacitações de lideranças, respei-
tadas os termos da Lei.  
III. São de defesa e garantia de direitos aquelas que, 
de forma continua e planejada, prestam serviços e 
executam programas e projetos voltados principal-
mente para a garantia, defesa e efetivação dos direi-
tos sócio-assistenciais, na promoção da cidadania e 
da gestão social participativa, respeitando as delibe-
rações da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS).   
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
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A) Apenas o item I está correto; 
B) Estão corretos os itens II e III;   
C) Apenas os itens I e II estão corretos;  
D) Estão corretos os itens I e III; 
E) Está correto apenas o item II.  
 
26) Classifique as assertivas abaixo como Verdadeiro 
V ou Falso F:   
 
( ) A proteção social básica é o conjunto de servi-
ços e benefícios da assistência social que configura-
se como doações, ações pontuais e emergenciais, 
como doações de cestas básicas.  
( ) A proteção social especial é conjunto de servi-
ços, programas e projetos que tem por objetivo contri-
buir para a reconstrução de vínculos familiares e co-
munitários, a defesa de direito, o fortalecimento das 
potencialidades e aquisições e a proteção de famílias 
e indivíduos para o enfrentamento das situações de 
violação de direitos.  
( ) As proteções sociais básica e especial serão 
ofertadas pela rede sócio-assistencial, de forma inte-
grada e continua, diretamente pelos entes públicos e 
privados, vinculados diretamente ao SUS e Suas, res-
peitando as especificidades de cada ação. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
A) F, F, F; 
B) F, F, V; 
C) V, V, F; 
D) V, F, V; 
E) F, V, F. 
 
27) Sobre os programas de assistência social, julgue 
as afirmativas a seguir: 
 
I. Os programas de assistência social compreendem 
ações integradas e complementares com objetivos, 
tempo e área de abrangência definidos para qualifi-
car, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços 
assistenciais. 
II. O Peti (Programa de Erradicação do Trabalho In-
fantil) tem abrangência nacional e será desenvolvido 
de forma articulada pelos entes federados, com a par-
ticipação da sociedade civil, e tem como objetivo con-
tribuir 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.  
III. O incentivo e financiamento a programas, projetos 
e ações de assistência social assentar-se-á em meca-
nismos de articulação e de participação de diferentes 
órgãos federados, governamentais e em sistema de 
cooperação entre organismos governamentais, não 
governamentais e da sociedade civil.  
IV. As crianças e os adolescentes em situação de 
trabalho deverão ser identificados e ter os seus dados 
inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚnico), com a devida identi-

ficação das situações de trabalho infantil.  
 
Estão CORRETAS: 
  
A) I e III apenas; 
B) I, II e IV apenas; 
C) II e III apenas; 
D) I, III e IV apenas; 
E) I, II, III e IV. 
 
28) A Seguridade Social será financiada por toda so-
ciedade, de forma direta e indireta, nos termos da 
Constituição Federal e da Lei nº 8.212, de 24-
/07/1991, mediante recursos provenientes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de: 
 
A) Contribuições sociais; 
B) Incentivos fiscais federais; 
C) Investimentos sociais coletivos; 
D) Contribuições diretas de organizações não gover-
namentais; 
E) Contribuições de empresas públicas e privadas.  
 
29) A Assistência Social, na forma como esta prevista 
na Lei Orgânica de Assistência Social- LOAS; tem 
como uma de suas diretrizes:  
 
A) Supremacia do atendimento às necessidades soci-
ais sobre as exigências de rentabilidade econômica; 
B) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar 
o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas; 
C) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-
se equivalência às populações urbanas e rurais; 
D) Participação da população, por meio de organiza-
ções representativas, na formulação das políticas e 
no controle das ações em todos os níveis;  
E) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, progra-
mas e projetos assistenciais, bem como dos recursos 
oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 
concessão. 
 
30) Assinale a alternativa que NÃO está em conso-
nância com a Lei nº 8080/90:  
 
A) Na prestação de serviços privados de assistência à 
saúde, serão observados os princípios éticos e as 
normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema 
Único de Saúde- SUS quanto às condições para seu 
funcionamento; 
B) É permitida a livre participação de empresas ou de 
capitais estrangeiros na assistência à saúde;  
C) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada; 
D) Os serviços privados de assistência à saúde carac-
terizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de pro-
fissionais liberais, legalmente habilitados, e de pesso-
as jurídicas e de direito privado na promoção, prote-
ção e recuperação da saúde; 
E) Em qualquer caso é obrigatória a autorização do 
órgão de direção nacional do Sistema Único de Saú-

www.pciconcursos.com.br




 

CONCURSO PÚBLICO SANTO ANDRÉ 
ASSISTENTE SOCIAL  - 7 - 

 

de- SUS, submetendo-se a seu controle as atividades 
que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem 
firmados. 
 
“Serviço ofertado, de forma continuada e programada, 
com a finalidade de assegurar trabalho social de a-
bordagem e busca ativa que identifique, nos territó-
rios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexu-
al de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre 
outras. Deverão ser consideradas praças, entronca-
mento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde 
se realizam atividades laborais, locais de intensa cir-
culação de pessoas e existência de comércio, termi-
nais de ônibus, trens, metrô e outros.” 
Resolução nº 109 de 11 de Novembro de 2009- aprova a Tipifica-
ção Nacional de Serviços Sócio-assistenciais; pág. 22. 
 
31) A que tipo de Serviço de Proteção Social essa 
descrição se refere: 
 
A) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu-
los; 
B) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 
com Deficiência, Idosas e suas Famílias; 
C) Serviço Especializado em Abordagem Social;  
D) Serviço de Proteção em Situações de Calamida-
des Públicas e de Emergências; 
E) Serviço Especializado para Pessoas em Situação 
de Rua. 
 
32) Para o Beneficio de Prestação Continuada, dis-
posto na Lei nº 8742/90, família é: 
 
A) Composta pelos atuais arranjos familiares que in-
cluem a família nuclear, cônjuge e a extensa, como 
também o requerente e todos aqueles que estejam 
solicitando os benefícios no mesmo processo; 
B) Definida pelos membros que compõem o núcleo 
parental, ou seja, restrito aos que possuam afinidade 
de consanguinidade e que convivam na mesma resi-
dência; 
C) Restrita ao requerente e aos membros da família 
nuclear, pai, mãe e filhos, desde que residam sob o 
mesmo teto; 
D) Composta pelo requerente, o cônjuge ou compa-
nheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madras-
ta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e ente-
ados solteiros e os menores tutelados, desde que 
vivam sob o mesmo teto; 
E) Constituída pelo requerente, cônjuge, pai, mãe, 
filhos e avós, desde que residam na mesma casa, e 
enteados, caso estes estejam sob a guarda legal dos 
requerentes. 
 
O Brasil emitiu 1.005.776 Carteiras do Idoso de 2007 
até hoje. A Carteira do Idoso é fornecida pelas secre-
tarias municipais de Assistência Social, em parceria 
com o Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome (MDS). Trata-se de direito garantido pelo 
Estatuto do Idoso. Para a secretária adjunta da Se-
cretaria Nacional de Assistência Social do MDS, Valé-
ria Gonelli, o volume de emissões demonstra o empe-

nho na efetivação dos direitos estabelecidos no Esta-
tuto do Idoso. 
 
Fontella, Sandra; Carteira do Idoso atinge 1 milhão de emissões. 
Sala de Imprensa: Ascom/MDS, Ministério de Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome. Disponível em: http://www.mds.gov.br/
saladeimprensa/noticias/2012/abril/carteira-do-idoso-atinge-1-
milhao-de-emissoes; acesso em 09/04/2012 às 15h46min. Trecho 
com adaptações. 
 
33) Sobre o Estatuto do Idoso, no que se refere ao 
transporte, é CORRETO afirmar: 
 
A) Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegura-
da a gratuidade dos transportes coletivos públicos 
urbanos e semi-urbanos, incluindo os serviços seleti-
vos e especiais, quando prestados paralelamente aos 
serviços regulares; 
B) Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso 
apresente qualquer documento pessoal que faça pro-
va de sua idade; 
C) Nos veículos de transporte coletivo, serão reserva-
dos pelo menos 05% (cinco por cento) dos assentos 
para os idosos, gestantes e mães com crianças de 
colo - com lugares devidamente identificados com a 
placa de preferencial; 
D) É assegurada a reserva para os idosos e deficien-
tes de pelo menos 10% (dez por cento) das vagas em 
estacionamentos públicos, as quais deverão ser posi-
cionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao 
idoso e ao deficiente; 
E) No sistema de transporte coletivo interestadual os 
idosos terão obrigatoriamente, a reserva de 02 (duas) 
vagas gratuitas por veiculo e/ou desconto de 50% 
(cinquenta por cento), no valor das passagens, para 
os idosos que excederem as vagas gratuitas, para 
aqueles que possuam renda per capita inferior a 2 
(dois) salários-mínimos. 
  
34) Assinale a alternativa que NÃO esteja em conso-
nância com o disposto no Estatuto do Idoso: 
 
A) Os alimentos serão prestados ao idoso na forma 
da lei civil; 
B) Se o idoso ou seus familiares não possuírem con-
dições econômicas de prover o seu sustento, impõe-
se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da 
assistência social; 
C) É obrigação do Estado, 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) É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, 
colocando-o a salvo de qualquer tratamento desuma-
no, violento, aterrorizante, vexatório ou constrange-
dor; 
E) As transações relativas a alimentos poderão ser 
celebradas somente perante Promotor de Justiça do 
estado, que as referendará e passará a ter efeito de 
título executivo extrajudicial nos termos dispostos pe-
lo Estatuto do Idoso.  
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35) A supervisão de estágio é uma das atribuições do 
assistente social, conforme assegura a Lei de Regula-
mentação Profissional - Lei 8.662 de Junho de 1993. 
Sabendo disso, sobre esta supervisão é CORRETO 
afirmar: 
 
A) Constituem como uma das competências específi-
cas do Assistente Social, respectivamente: o treina-
mento, monitoramento, avaliação e supervisão direta 
de estagiários a partir do 5º (quinto) período do curso 
de Serviço Social; 
B) É obrigatório que todas às Unidades de Ensino, 
credenciadas pela ABPESS (Associação Brasileira de 
Ensino e Pesquisa em Serviço Social) comuniquem 
aos respectivos Conselhos Regionais de sua jurisdi-
ção os campos de estágio ofertados a seus alunos e 
designar os nomes dos Assistentes Sociais responsá-
veis por sua supervisão;  
C) Cabe ao estagiário assumir responsabilidade por 
atividade de seu setor mesmo as quais não esteja 
capacitado/a pessoal e tecnicamente;  
D) É vedado ao Assistente Social compactuar com o 
exercício ilegal da Profissão, inclusive nos casos de 
estagiários que exerçam atribuições específicas, em 
substituição aos profissionais;  
E) É direito do estagiário receber informações, escla-
recimentos, encaminhamentos e orientações da do-
cência no que se refere aos princípios éticos do códi-
go profissional e da Política Nacional de Assistência 
Social.  
 
36) De acordo com o Código de Ética Profissional dos 
Assistentes sociais, assinale a alternativa que NÃO 
contempla como um dos deveres deste profissional 
em suas relações com os usuários: 
 
A) Ter livre acesso à população usuária; 
B) Contribuir para a viabilização da participação efeti-
va da população usuária nas decisões institucionais; 
C) Fornecer à população usuária, quando solicitado, 
informações concernentes ao trabalho desenvolvido 
pelo Serviço Social e as suas conclusões, resguarda-
do o sigilo profissional; 
D) Contribuir para a criação de mecanismos que ve-
nham desburocratizar a relação com os/as usuários/
as, no sentido de agilizar e melhorar os serviços pres-
tados; 
E) Esclarecer aos/às usuários/as, ao iniciar o traba-
lho, sobre os objetivos e a amplitude de sua atuação 
profissional. 
 
37) Posicionamento em favor da equidade e justiça 
social, que assegure universalidade de acesso aos 
bens e serviços relativos aos programas e políticas 
sociais, bem como sua gestão democrática; é um dos 
princípios fundamentais disposto pelo (a): 
 
A) Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS; 
B) Política Nacional de Assistência Social- PNAS; 
C) Código de Ética Profissional; 
D) Lei da Seguridade Social; 

E) Constituição Federal de 1988. 
 
38) Sobre as Relações dos assistentes sociais com 
Entidades da Categoria e demais organizações da 
Sociedade Civil, como disposto no Código de Ética 
Profissional; assinale a assertiva CORRETA: 
 
A) É vedado ao/à assistente social valer-se de posi-
ção ocupada na direção de entidade da categoria pa-
ra obter vantagens pessoais, diretamente ou através 
de terceiros/as; 
B) Constitui como dever deste profissional apoiar e/ou 
participar dos movimentos sociais e organizações 
populares vinculados à luta pela consolidação e am-
pliação da democracia e dos direitos de cidadania;  
C) Constitui como direito do profissional respeitar a 
autonomia dos movimentos populares e das organiza-
ções das classes trabalhadoras; 
D) É vedado ao profissional denunciar ao Conselho 
Regional as instituições públicas ou privadas, onde as 
condições de trabalho não sejam dignas ou possam 
prejudicar os/as usuários/as ou profissionais; 
E) É vedado ao assistente social prejudicar delibera-
damente o trabalho e a reputação de outro/a profis-
sional. 
 
39) Em relação à Lei nº 8.662, de 7 de Junho de 
1993, que dispõe sobre a profissão de Assistente So-
cial e dá outras providências, julgue Verdadeiro V ou 
Falso F para as  assertivas seguintes: 
 
( ) O exercício da profissão de Assistente Social 
requer prévio  registro nos Conselhos Regionais 
que tenham jurisdição sobre a área de atuação do 
interessado nos termos da Lei que regulamenta a pro-
fissão. 
( ) Constitui como uma das atribuições privativas 
deste profissional: planejar, organizar e administrar 
benefícios e Serviços Sociais. 
( ) Somente os estudantes de Serviço Social, sob 
supervisão direta de Assistente Social em pleno gozo 
de seus direitos profissionais, poderão realizar está-
gio de Serviço Social. 
( ) As organizações que se registrarem nos CRESS 
receberão um  certificado que as habilitará a atuar 
na área de Serviço Social. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
A) F, V, F, F; 
B) V, V, V, F; 
C) F, V, F, V; 
D) F, V, V.F; 
E) V, F, V, V. 
 
“A necessidade da revisão do Código de 1986 vinha 
sendo sentida nos  organismos profissionais des-
de fins dos anos oitenta. Foi agendada na  plata-
forma programática da gestão 1990/1993 do CFESS. 
[...] O grau de ativa  participação de assistentes 
sociais de todo o país assegura que este novo Códi-
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go,  produzido no marco do mais abrangente debate 
da categoria, expressa as  aspirações coletivas 
dos/as profissionais brasileiros/as.” 
Resolução CFESS nº 273/93; Institui o Código de  Ética Profissio-
nal; Introdução pág.20-21 (com adaptações). 
 
40) A revisão e aprovação do Código de Ética Profis-
sional em 1993 expressaram as pretensões coletivas 
da categoria de profissionais, reafirmando os seus 
valores fundantes e re-estabelecendo a normatização 
do exercício profissional. Diante disso, assinale a as-
sertiva que compreende os valores fundantes deste 
novo código: 
 
A) Liberdade e Justiça Social; 
B) Compromisso Ético e Democracia; 
C) Equidade e Universalidade nos serviços;  
D) Democracia e Justiça Social; 
E) Liberdade e Compromisso ético- político. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







