
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
DATA: 29/04/2012 - PERÍODO: TARDE 

EDITAL 01/2012 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes 

no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 

qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa 
para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos 

e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 
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A Formiga e a Pomba 
 

Uma Formiga estava na margem de um rio bebendo água, e sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma 
Pomba, que estava em uma árvore, sobre a água observando tudo, arranca uma folha e a deixa cair na correnteza perto da mesma. 
Subindo na folha a Formiga flutua em segurança até a margem. Eis que pouco tempo depois, um caçador de pássaros, escondido 
pelas folhas da árvore, se prepara para apanhar a Pomba, colocando visgo no galho onde ela descansa, sem que ela perceba o 
perigo. A Formiga, percebendo sua intenção, dá-lhe uma ferroada no pé. Do susto, ele deixa cair sua armadilha de visgo, e isso dá 
chance para que a Pomba acorde e voe para longe, a salvo. 

Autor: Esopo 
 

Moral da História: Quem é grato de coração, sempre encontrará uma oportunidade para demonstrar sua gratidão. 
 
As fábulas sempre trazem uma lição de moral, responda as questões abaixo: 
 
01 - Segundo o texto assinale a alternativa que justifique a ajuda da Pomba a Formiga: 
a) A pomba esperava ser recompensada. 
b) A pomba ajudou, pois estava observando o fato, e percebeu que a Formiga correia perigo. 
c) A Formiga começou a gritar e a pedir socorro e então a Pomba se sensibilizou e resolveu ajudá-la. 
d) A Pomba devia um favor para a Formiga. 
 
02 - Os verbos desempenham uma função de ação, assinale a alternativa correspondente a ação do verbo “apanhar”, no 
texto: 
a) ser espancado: apanhar uma surra.   c) prender: apanhar um ladrão. 
b) contrair: apanhar uma moléstia.    d) agarrar, prender. 
 
03 - Na expressão “dá-lhe”, identifique nas alternativas abaixo o pronome “lhe”: 
a) pronome pessoal do caso reto.   c) pronome obliquo átonos. 
b) pronome indefinido.    d) pronome obliquo tônico. 
 
04 - Assinale a justificativa correta na concordância nominal “a salvo”: 
a) Por ser “salvo” considerado um adjetivo variável. 
b) Por ser “salvo” considerado uma preposição. 
c) A colocação está incorreta, sendo que a concordância correta seria: a salva. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - Qual a diferença entre as colocações: “Uma Formiga” e “A Formiga”: 
a) Não há diferença nenhuma. 
b) Uma é um artigo indefinido e “a” é um artigo definido. 
c) Uma Formiga é a formiga amiga e A Formiga é a conhecida. 
d) Uma Formiga abrange a classe de formigas e A Formiga é desconhecida da Pomba. 
 
06 - Assinale a alternativa em que aparecem corretamente o plural das seguintes palavras:  arrasta, afogar, margem, folha, 
intenção: 
a) arrastas, afogas, margems, folhas, intençãos.  c) arrastam, afogam, margens, folhas, intenções. 
b) arrastam, afogam, margem, folham, intensam.  d) arrastães, afogães, folhas, intençães. 
 
07 - São considerados sinônimos de “arrancar”: 
a) arrebatar, desgarrar.   c) puxar, separar. 
b) desagregar, extrair.   d) todas as alternativas anteriores. 
 
08 - As palavras recebem uma classificação em relação ao número de sílabas, assinale a alternativa que justifique a divisão 
silábica das seguintes palavras retiradas do texto: correnteza, pé, pássaro, visgo e ferroada: 
a) monossílaba, dissílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
b) trissílaba, polissílaba, monossílaba, dissílaba, trissílaba. 
c) polissílaba, monossílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
d) trissílaba, monossílaba, polissílaba, dissílaba, trissílaba. 
 
09 - Assinale a alternativa que corresponde ao antônimo da palavra nunca: 
a) jamais. 
b) sempre. 
c) nunca. 
d) amanhã. 
 
10 - Parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, embora parecidos na pronúncia ou na grafia, assinale 
a alternativa correta em relação a parônimos: 
a) Acender, ascender.   c) Estória, história. 
b) Estrato, extrato.   d) Nenhuma das alternativas anteriores. 



 

11 - Gabriel comprou 3 bonés e 5 cuecas por R$ 206,70. Se ele tivesse comprado 2 bonés e 2 cuecas teria pago R$ 107,80. O 
valor pago por cada boné foi: 
a) R$ 31,40.   c) R$ 35,90. 
b) R$ 34,10.   d) R$ 39,50. 
 
12 - Ana aplicou determinado capital à taxa de juros simples de 15% a.a. na condição de que só retiraria o montante 
quando este fosse equivalente ao triplo do capital aplicado. Ana fez a retirada do montante após: 
a) 20 anos.   c) 10 anos. 
b) 160 meses.   d) 100 meses. 
 
13 - O reservatório de água de determinada localidade sertaneja possui água suficiente para abastecer 50 famílias por um 
período de 40 dias. Após 15 dias, 20 famílias se mudaram em busca de melhores condições de vida. A água restante no 
reservatório será suficiente para abastecer as famílias restante por: 
a) 15 dias.   c) 35 dias. 
b) 25 dias.   d) mais de 40 dias. 
 
14 - Um grupo de 26 amigos saiu para lanchar. Verificou-se que nesse grupo, 19 gostam de presunto e 17 gostam de queijo. 
O número de pessoas que gostam de presunto e queijo é igual a: 
a) 7.    c) 9. 
b) 8.    d) 10. 
 

15 - Um reservatório possui o formato de um cilindro equilátero cuja diagonal da secção meridiana mede  m. Sabe-se 

que a água contida nesse cilindro é equivalente a 75% de sua capacidade máxima. O volume de água nesse cilindro é de: 
Dado: π = 3. 
a) 112500 litros.   c) 125100 litros. 
b) 121500 litros.   d) 486000 litros. 
 
16 - É INCORRETO afirmar que: 
a) Guarapuava é o municipio mais antigo do Paraná. 
b) Guarapuava é o município mais populoso da região centro-sul do Paraná. 
c) Guarapuava está entre os 10 municípios mais populosos do Paraná. 
d) Guarapuava faz parte de um entroncamento rodo-ferroviário, denominado corredor do Mercosul. 
 
17 - O Brasil é composto por quantos estados e regiões? 
a) 26 estados e 4 regiões.  c) 27 estados e 5 regiões. 
b) 26 estados e 5 regiões.  d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
18 - Que fato histórico ocorreu em 22/06/1.850? 
a) A Vila de Guarapuava foi criada. 
b) A Vila de Guarapuava foi elevada a categoria de Distrito. 
c) A Vila de Guarapuava foi extinta. 
d) A Vila de Guarapuava foi instalada. 
 
19 - A Comarca de Guarapuava foi criada em que ano? 
a) 1.849.    c) 1.852. 
b) 1.850.   d) 1.859. 
 
20 - De acordo com os dados do Censo 2.010, constantes na página do IBGE, a população de Guarapuava é de: 
a) 167.283 habitantes.   c) 167.382 habitantes. 
b) 167.328 habitantes.   d) 167.823 habitantes. 
 
21 - De acordo com a Lei de Regulamentação da Profissão - Lei n.º 8.662, de 07 de junho de 1993 é imperativo para o 
exercício da profissão de assistente social: 
a) Possuir diploma de curso superior em Serviço Social, em nível de graduação ou equivalente, expedido por estabelecimento de 
ensino sediado em países estrangeiros, conveniados com o governo brasileiro, independente da revalidação e registro em órgão 
competente no Brasil. 
b) Prévio registro nos Conselhos Municipais de Assistência Social que tenham jurisdição sobre a área de atuação do interessado. 
c) Possuir diploma em curso de graduação em Serviço Social, oficialmente reconhecido, expedido por estabelecimento de ensino 
superior existente no País, devidamente registrado no órgão competente. 
d) Diploma universitário, Registro profissional e vinculação teórica com a matriz crítica. 
 
22 - Assinale a alternativa CORRETA acerca das atribuições privativas do assistente social tendo como parâmetro o artigo 
5º da Lei de Regulamentação da Profissão - Lei n.º 8.662, de 07 de junho de 1993: 
a) Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades representativas da categoria 
profissional.   



 

b) Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, 
entidades e organizações populares. 
c) Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. 
d) Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no 
atendimento e na defesa de seus direitos. 
 
23 - O Código de Ética Profissional do Serviço Social apresenta em seu Capítulo II, Direitos, Deveres e o que é vedado ao 
assistente social quando de sua relação com as instituições empregadoras. Nesse sentido, assinale a alternativa CORRETA 
acerca do que é dever ao assistente social nesse âmbito: 
a) Integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do/a profissional, tanto no que se refere à avaliação da 
conduta profissional, como em relação às decisões quanto às políticas institucionais. 
b) Contribuir para a alteração da correlação de forças institucionais, apoiando as legítimas demandas de interesse da instituição 
empregadora. 
c) Programar, administrar, executar e repassar os serviços sociais assegurados institucionalmente. 
d) Ter livre acesso à população usuária. 
 
24 - Em relação ao sigilo profissional preconizado pelo Código de Ética Profissional do Serviço Social, julgue as 
afirmativas: 
I - Constitui direito do/a assistente social manter o sigilo profissional. 
II - O sigilo protegerá o/a usuário/a em tudo aquilo de que o/a assistente social tome conhecimento, como decorrência do 
exercício da atividade profissional. 
III - Em hipótese alguma é admissível a quebra do sigilo profissional. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas a afirmativa II é correta. 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
25 - Segundo a concepção da autora Marilda Iamamoto, podemos considerar o Serviço Social: 
a) Como trabalho especializado, que possui práticas profissionais consideradas “isoladas”, em “si mesma”. 
b) Como trabalho improdutivo expresso sob a forma de ações sociais, que tem produtos, e estes não dependem exclusivamente das 
características particulares dos processos de trabalho nos quais se inserem os assistentes sociais. 
c) Como trabalho especializado, partícipe dos processos de trabalho, na divisão sócio técnica do trabalho. 
d) Como trabalho produtivo, que possui uma gama de instrumentos de trabalho, ou seja, um “arsenal de técnicas” como 
entrevistas, reuniões, plantão, encaminhamento, etc. que contribuem para iluminar a leitura da realidade e imprimir rumos à ação, 
ao mesmo tempo em que a moldam. 
 
26 - Na história do Serviço Social até o final da década de 1970, o pensamento de autores latino-americanos ainda orienta, 
ao lado, da iniciante produção brasileira, a formação e o exercício profissional no país.  No bojo do Movimento de 
Reconceituação essa situação vai aos poucos se modificando com o desenvolvimento do debate e da produção intelectual do 
Serviço Social brasileiro. Assinale a alternativa CORRETA que contemple as principais vertentes de análise que se 
definem para a profissão no âmbito do Movimento de Reconceituação: 
a) Vertente dialógica, Vertente positivista e Vertente crítica. 
b) Vertente inspirada na fenomenologia, Vertente positivista e vertente crítica. 
c) Vertente modernizadora, Vertente inspirada na fenomenologia e Vertente marxista. 
d) Vertente marxista, Vertente dialógica e Vertente modernizadora. 
 
27 - Os elementos constitutivos do Projeto Ético Político do Serviço Social têm em sua base componentes que lhe dão 
materialidade, ou seja, aqueles elementos que o objetivam e o expressam na realidade por meio de determinados 
componentes construídos pelos próprios assistentes sociais. Podem-se considerar como componentes que dão materialidade 
ao Projeto Ético Político: 
I - A produção de conhecimentos no interior do Serviço Social através da qual se conhece a maneira como são 
sistematizadas as diversas modalidades práticas da profissão, onde se apresentam os processos reflexivos do fazer 
profissional e especulativos e prospectivos em relação a ele. 
II - As instâncias político-organizativas da profissão, que envolvem tanto os fóruns de deliberação quanto as entidades da 
profissão. 
III - A dimensão jurídica-política da profissão, na qual se constitui o arcabouço legal e institucional da profissão. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas a afirmativa III é correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
28 - Acerca da Questão Social assinale a alternativa INCORRETA: 
a) As expressões da Questão Social condensam múltiplas desigualdades mediadas por disparidade nas relações de gênero, 
características étnico-raciais, relações com o meio ambiente e formações regionais, colocando em causa amplos segmentos da 
sociedade civil no acesso aos bens da civilização.  



 

b) Pensar a Questão Social nas particularidades brasileiras supõe reconhecer que a transição do capitalismo competitivo ao 
monopolista no Brasil não foi presidida por uma burguesia com forte orientação democrática e nacionalista voltada à construção 
de um desenvolvimento capitalista interno autônomo. 
c) A Questão Social é indissociável da sociabilidade capitalista e envolve uma arena de lutas políticas e culturais contra as 
desigualdades socialmente produzidas. 
d) Dispondo de uma dimensão cultural, enraizada na produção social contraposta à apropriação privada do trabalho, a Questão 
Social não atinge a vida dos sujeitos numa luta aberta e surda pela cidadania. 
 
29 - A emergência e institucionalização do Serviço Social no Brasil como especialização do trabalho ocorreu nos anos 
________________, sob influência católica europeia. Com ênfase nas ideias de Mary Richmond e nos fundamentos do 
Serviço Social de Caso, a técnica está a serviço da doutrina social da Igreja. 
Complete corretamente a afirmativa acima: 
a) 1910 e 1920. 
b) 1920 e 1930. 
c) 1925 e 1935. 
d) 1930 e 1940. 
 
30 - Analise as afirmativas abaixo: 
I - Um dos pilares de estruturação da seguridade social brasileira é sua organização com base na lógica do seguro social. 
II - Apesar de ter um caráter inovador e intencionar compor um sistema amplo de proteção social, a seguridade social 
acabou se caracterizando como um sistema hibrido, que conjuga direito universal (previdência social), direitos relativos ao 
trabalho (assistência social) e direitos seletistas (saúde).  
III - No Brasil nos anos 1990 com mudanças no modo capitalista de produção e a adoção do Welfare State altera-se as 
estruturas das políticas sociais, inclusive da Seguridade Social. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa I é correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
31 - A Política Nacional de Assistência Social (PNAS 2004) aponta que a proteção social deve garantir as seguintes 
seguranças: segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia); de acolhida; e, convívio ou vivência familiar. Por 
segurança de acolhida entende-se: 
a) Não como uma compensação do valor do salário-mínimo inadequado, mas a garantia de que todos tenham uma forma monetária 
de garantir sua sobrevivência, independentemente de suas limitações para o trabalho ou do desemprego. É o caso de pessoas com 
deficiência, idosos, desempregados, famílias numerosas, famílias desprovidas das condições básicas para sua reprodução social em 
padrão digno e cidadã.   
b) A segurança da vivência familiar ou a segurança do convívio é uma das necessidades a ser preenchida pela política de 
assistência social. Isto supõe a não aceitação de situações de reclusão, de situações de perda das relações. É próprio da natureza 
humana o comportamento gregário. É na relação que o ser cria sua identidade e reconhece a sua subjetividade. 
c) Que as barreiras relacionais criadas por questões individuais, grupais, sociais por discriminação ou múltiplas inaceitações ou 
intolerâncias estão no campo do convívio humano. A dimensão multicultural, intergeracional, interterritoriais, intersubjetivas, 
entre outras, devem ser ressaltadas na perspectiva do direito à acolhida. 
d) Uma das seguranças primordiais da política de assistência social. Ela opera com a provisão de necessidades humanas que 
começa com os direitos à alimentação, ao vestuário, e ao abrigo, próprios à vida humana em sociedade. A conquista da autonomia 
na provisão dessas necessidades básicas é a orientação desta segurança da assistência social. É possível, todavia, que alguns 
indivíduos não conquistem por toda a sua vida, ou por um período dela, a autonomia destas provisões básicas, por exemplo, pela 
idade - uma criança ou um idoso -, por alguma deficiência ou por uma restrição momentânea ou contínua da saúde física ou 
mental. 
 
32 - “É a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e 
risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de 
serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias” (LEI ORGANICA DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 1993). 
O enunciado acima se refere: 
a) Ao CREAS. 
b) Ao CRAS. 
c) A rede socioassistencial. 
d) Ao Órgão Gestor municipal da assistência social. 
 
33 - São parâmetros para a organização da Rede Socioassistencial de acordo com a NOB SUAS (2005): 
I - Oferta, de maneira integrada, de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social para cobertura de riscos, 
vulnerabilidades, danos, vitimizações, agressões ao ciclo de vida e à dignidade humana e à fragilidade das famílias. 
II - Caráter público de corresponsabilidade e complementariedade entre as ações governamentais e não governamentais de 
assistência social evitando paralelismo, fragmentação e dispersão de recursos. 
III - Caráter contínuo e assistemático, não planejado e com recursos garantidos em orçamento público, bem como com 
recursos próprios da rede não governamental. 



 

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
34 - Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, de acordo com o Estatuto do Idoso fica assegurada a gratuidade dos 
transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos. Nesse sentido, assinale a alternativa INCORRETA sobre esse 
benefício: 
a) Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. 
b) Nos veículos de transporte coletivo de que trata o enunciado, serão reservados 20% (vinte por cento) dos assentos para os 
idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos. 
c) No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação 
local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte acima citados. 
d) A gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos é exceção nos serviços seletivos e especiais, quando 
prestados paralelamente aos serviços regulares. 
 
35 - Julgue as seguintes afirmativas acerca dos direitos dos idosos de acordo com o Estatuto do Idoso - Lei n.º 10.741, de 1º 
de outubro de 2003: 
I - Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 (sessenta e 
cinco) anos. 
II - É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 
III - A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. 
IV - 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 termos da Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas a afirmativa II é correta. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
36 - Sobre a colocação da criança e do adolescente em família substituta assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, curatela ou adoção, independentemente da situação jurídica da 
criança ou adolescente. 
b) A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades 
governamentais ou não governamentais, sem autorização judicial. 
c) A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. 
d) A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento 
posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio 
dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. 
 
37 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n.º 8.069/90 ao adolescente empregado, aprendiz, em regime 
familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado 
trabalho:  
I - Noturno, realizado entre as vinte horas de um dia e às oito horas do dia seguinte. 
II - Perigoso, salubre ou penoso. 
III - Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas a afirmativa III é correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Nenhuma afirmativa está correta. 
 
38 - Os Serviços Auxiliares de acordo com Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n.º 8.069/90 são: 
a) Entidades que mantenham programa de acolhimento institucional. 
b) Serviços e Programas de Defesa dos direitos da Criança e do Adolescente, dentre eles, Conselho Tutelar, Conselhos Municipais, 
Estaduais e Federal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Poder Judiciário. 
c) Equipes interprofissionais, destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude, que tem dentre outras atribuições que lhe 
forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim 
desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação à 
autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. 
d) Equipes multiprofissionais que executam a medida privativa da liberdade - internação, sujeita aos princípios de brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 
 



 

39 - “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. O artigo 194 da Constituição 
Federal que descreve o conceito acima aponta também os objetivos da Seguridade Social. Nesse sentido, assinale a 
alternativa INCORRETA no que tange esses objetivos: 
a) Universalidade da cobertura e do atendimento. 
b) Seletividade e distributividade nos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 
c) Irredutibilidade do valor dos benefícios. 
d) Diversidade da base de financiamento. 
 
40 - O dever do Estado com educação escolar pública deve ser efetivado mediante a garantia de: 
a) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 
b) Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede especial 
de ensino. 
c) Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a dez anos de idade. 
d) Oferta de educação escolar especial para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores a modalidade de ensino a distância. 
 




