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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 ponta grossa 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 e cargo. 

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. 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. 

8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
9. 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. 
10. 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. 
11. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-

RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura. 
11.1. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de 

prova no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o 
término das provas. 

12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) 

hora do seu início. 
 
 
 
 

 
 
Responsável pela Impressão: Gráfica Lex  
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TRABALHO VOLUNTÁRIO: COMO AJUDAR 
 

Cada vez mais brasileiros doam parte de seu tempo a atividades comunitárias 
 
O Brasil tem um batalhão de pessoas que doam parte de seu tempo, trabalho e talento a causas de interesse comunitário. 
De acordo com o crescimento do número de envolvidos em projetos sociais, 25 milhões de brasileiros realizaram 
trabalho voluntário entre abril e junho. Segundo os especialistas em voluntariado, o crescimento do número de 
envolvidos em projetos sociais se deve a algumas certezas recentes confirmadas por amplos setores sociais. A primeira 
é que não vale a pena esperar pela ação de um governo que, embora arrecade muito, gasta mal e deixa vazar bastante 
dinheiro pelos ralos da corrupção. Outra é que a mera doação financeira para entidades de ação social pode, na 
verdade, apenas alimentar estruturas burocráticas mais engajadas em marketing do que em atitude. A terceira é que 
pequenas atitudes individuais, quando somadas, representam grandes resultados. "Formou-se a consciência de que, para 
ajudar, basta começar com os problemas de sua região", diz Maria Lúcia Meirelles Reis, diretora do Centro de 
Voluntariado de São Paulo, entidade que presta assistência a grupos de trabalho voluntário. Ou seja, mesmo atividades 
como incentivar a coleta seletiva de lixo num bairro, participar de campanhas de doação de sangue, pintar o muro da 
escola e ajudar a cuidar de um jardim público são ações que fazem diferença. 
 
Quando o interesse é tornar-se voluntário numa atividade mais complexa, como a assistência social, cabe, antes da 
inscrição num programa, considerar algumas condições preliminares. Isso evita a repetição de um dos maiores 
problemas detectados em grupos de ação voluntária: a falta de continuidade.  
 
01 - O texto “Trabalho Voluntário: como ajudar; trata-se de uma reportagem veiculada na Revista Veja. 
Assinale a alternativa que delimita a ideia central do artigo em questão: 
a) A ideia desenvolvida é difundir o trabalho voluntário, principalmente para que as pessoas desocupadas sintam-se 
mais úteis e empreguem melhor o seu tempo. 
b) O tema central desenvolvido é o trabalho voluntário no Brasil, bem como os pontos positivos que ações como essa 
geram em uma nação.  
c) A reportagem trata de alguns assuntos específicos paralelamente: o trabalho voluntário, ações governamentais e 
doações financeiras que poderiam melhorar o futuro do mundo. 
d) Trata de informações básicas sobre o trabalho voluntário no mundo, dados e estatísticas, depoimentos que motivam 
as pessoas a se engajarem em projetos sociais. 
 
02 - O texto apresenta dados, estatísticas, informações dadas por especialistas e argumentos sobre o assunto 
desenvolvido. Qual é a finalidade do emprego desses recursos? 
a) Uma reportagem deve apresentar todos esses aspectos para que sua estrutura seja mantida fielmente. 
b) Tais recursos são exigidos pelo departamento de qualidade das reportagens da Revista Veja. 
c) Oferecer ao leitor clareza, transparência e dar credibilidade ao texto. 
d) Persuadir o leitor e tentar convencê-lo de que o Brasil é um país de destaque em projetos sociais de voluntariado. 
 
03 - Algumas palavras foram destacadas no texto, elas indicam a enumeração de uma ideia apresentada 
anteriormente. A que se referem? 
a) O crescimento do número de envolvidos em projetos sociais. 
b) Algumas certezas recentes confirmadas por amplos setores sócias. 
c) Trabalho voluntário. 
d) Atividades comunitárias e projetos sociais. 
 
04 - Ainda que cada vez mais brasileiros sejam adeptos de atividades comunitárias, o texto apresenta o maior 
problema vivido pelos grupos de ações voluntárias. Assinale a alternativa que indica esse problema:  
a) Falta de verba, ou seja, dinheiro vazando pelos ralos da corrupção. 
b) A falta de continuidade. 
c) Estruturas burocráticas mais engajadas em marketing do que em atitude. 
d) Atividades complexas demais para o despreparo da sociedade. 
 
05 - Considerando que concordância nominal é a relação entre os nomes, assinale a alternativa que completa 
corretamente as orações, com a palavra indicada pelos parênteses: 
A - A responsável pelos projetos sociais disse ____________, para os brasileiros voluntários. (obrigado) 
B - Seguem ___________ duas listas com convocações para o ingresso nesses projetos. (anexo) 
C - Dedicação é _______ nessa situação. ( bom) 
D - A disposição é ______________ para atender a demanda do trabalho voluntário. (necessário) 
E - Muitos voluntários de nosso país estão _____________ entre os melhores do mundo. (incluso) 
a) obrigada, anexos, bom, necessário, incluso.  c) obrigado, anexas, boa, necessária, inclusos. 
b) obrigado, anexo, boa, necessário, incluso.  d) obrigada, anexas, bom, necessária, inclusos. 
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06 - Luana encheu com água um recipiente em formato de esfera, cujo raio interno mede 1 dm. O volume de 
água nesse recipiente é suficiente para encher: 
Dado: π = 3 
a) 16 copinhos com capacidade para 250 ml. 
b) 15 copinhos com capacidade para 300 ml. 
c) 18 copinhos com capacidade para 200 ml. 
d) 20 copinhos com capacidade para 150 ml. 
 
07 - Laerte possui um terreno em formato retangular cuja largura mede o equivalente a 2/5 da medida de seu 
comprimento. Sabe-se que a área desse terreno mede 360 m2. Para cercar esse terreno seriam necessários: 
a) 48 m de tela. 
b) 60 m de tela. 
c) 72 m de tela. 
d) 84 m de tela. 
 
08 - A diferença entre o quadrado de um número real positivo e a sua metade, é igual a zero. Esse número é: 
a) 1/2. 
b) 1/3. 
c) 1/4. 
d) 1/8. 
 
09 - Numa indústria, 8 máquinas trabalhando 10 horas por dia durante 5 dias, produzem 14 mil unidades de 
determinado produto. Considerando-se esse mesmo ritmo de produção, se fossem 7 máquinas, trabalhando 8 
horas por dia durante 10 dias, a produção seria de: 
a) 17800 unidades. 
b) 19600 unidades. 
c) 20200 unidades. 
d) 21400 unidades. 
 
10 - Albert comprou 3 canetas e 5 lápis por R$ 4,90. Sabe-se que cada lápis custa 1/3 do valor de cada caneta. Se 
Albert tivesse comprado um lápis e uma caneta, teria pago: 
a) R$ 0,90. 
b) R$ 1,20. 
c) R$ 1,40. 
d) R$ 1,50. 
 
11 - O Aplicativo “Adobe Acrobat Reader” se destina a visualização (“abertura”) de documentos com a seguinte 
extensão:   
a) .aar 
b) .doc 
c) .pdf 
d) .txt 
 
12 - DIMM, DDR, RAM e Cache, são termos relacionados a:  
a) Software. 
b) Internet. 
c) Memória. 
d) Dispositivos de Saída. 
 
13 - O Software utilizado para acessar a World Wide Web é a(o):   
a) Browser. 
b) Planilha. 
c) Microsoft Office. 
d) Editor. 
 
14 - O Software do Windows destinado a organizar e-mails, agendas e compromissos é o: 
a) Microsoft Outlook. 
b) Microsoft Word. 
c) Microsoft Excel. 
d) Microsoft Mail. 
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15 - Observando a seguinte tela do Windows Explorer, é INCORRETO afirmar que:  
a) A pasta WINDOWS é uma subpasta da pasta system32. 
b) O arquivo uWDF.exe está alocado na pasta system32. 
c) A pasta Data não possui subpastas. 
d) A pasta WINDOWS está alocada na unidade C. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 - Considerando as disposições da Lei Orgânica do Município, assinale a alternativa correta sobre o Poder 
Legislativo e a Câmara Municipal: 
a) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores, eleitos para cada legislatura entre 
cidadãos maiores de vinte e um anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto. 
b) Cada legislatura terá duração de cinco anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. 
c) A Câmara Municipal terá uma mesa diretora, cujo mandato será de dois anos, vedada a recondução para o mesmo 
cargo na eleição imediatamente subseqüente. 
d) As deliberações da Câmara, em qualquer hipótese, serão tomadas pela maioria de votos, presentes a maioria relativa 
de seus membros. 
 
17 - Segundo as disposições da Lei Orgânica do Município, a única hipótese que não exige a aprovação de dois 
terços dos membros da Câmara Municipal é a: 
a) Concessão de serviços públicos. 
b) Denominação de nome de Rua. 
c) Alienação de bens imóveis. 
d) Outorga de títulos e honrarias. 
 
18 - Considerando o contido na Lei Orgânica do Município sobre o funcionamento da Câmara Municipal, 
assinale a alternativa correta: 
a) A sessão legislativa anual desenvolve-se de 20 de fevereiro a 30 de junho e de 15 de agosto a 15 de dezembro, 
independentemente de convocação. 
b) As sessões da Câmara sempre serão públicas, tendo em vista o princípio da publicidade dos atos do poder público. 
c) As sessões da Câmara somente poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, dois terços dos seus membros. 
d) As sessões solenes da Câmara poderão ser realizadas com qualquer número de vereadores. 
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19 - Segundo a Lei nº 1283/2007, a contratação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias será 
precedido de: 
a) Processo seletivo. 
b) Concurso público. 
c) Entrevista com o Prefeito Municipal. 
d) Apresentação de currículo e entrevista com o Secretário Municipal de Saúde. 
 
20 - Os contratados com base na Lei nº 1283/2007: 
a) Serão inscritos no Regime Geral de Previdência Social e poderão receber uma gratificação de campo de até 80% 
sobre o salário. 
b) Poderão receber uma gratificação de campo de até 50% sobre o salário, que será estabelecido por lei de iniciativa do 
executivo, com aprovação na Câmara Municipal. 
c) Serão inscritos no Regime Geral de Previdência Social e poderão receber uma gratificação de campo de até 50% 
sobre o salário, que será estabelecido e regrado por decreto executivo. 
d) Serão inscritos no Regime Geral de Previdência Social e poderão receber uma gratificação de campo de até 100% 
sobre o salário. 
 
21 - Assinle a alternativa que apresenta o nome da “instituição e/ou orgão” que teve o fornecimento de água 
“cortado” no início do mês de fevereiro deste ano no Município de Estância: 
a) 2ª Delegacia do Serviço Militar da 19ª C S M. 
b) Batalhão da Polícia Militar. 
c) Delegacia de Atendimento a Grupos  Vulneráveis. 
d) Quartel do Corpo de Bombeiros. 
 
22 - De acordo com os dados oficiais da Página do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, qual é a área 
territorial do município de Estância? 
a) 464,080 km². 
b) 444,080 km². 
c) 644,080 km². 
d) 664,080 km². 
 
23 - Em qual dos pontos cardeais abaixo, o município de Estância limita-se apenas com 1 (um) município? 
a) Leste. 
b) Norte. 
c) Oeste. 
d) Sul. 
 
24 - O “Boca Junior” de Estância é versão “genérica” de um famoso time argentino, sendo inclusive “rival” do 
River Plate, de Carmópolis, O Boca Junior frequenta normalmente a segunda divisão do Campeonato Sergipano 
e já disputou algumas vezes a elite campeonato estadual. O time mudou-se para o nosso município no ano 
passado, pois foi fundado em: 
a) Cristianápolis. 
b) Itabaianinha. 
c) Tomar do Geru. 
d) Umbaúba. 
 
25 - Quando ocorreu a alteração toponímica, passando a “Vila Constitucional da Estância” a chamar-se apenas 
de “Estância”? 
a) 1.808. 
b) 1.831. 
c) 1.848. 
d) 1.911.  
 
26 - Sobre a Seguridade Social brasileira, julgue as afirmativas: 
I - No Brasil, os princípios do modelo Beveridgiano predominam na previdência social, e os do modelo 
bismarckiano orientam o atual sistema público de saúde (com exceção do auxílio doença, tido como seguro saúde 
e regido pelas regras da previdência) e de assistência social.  
II - A lógica do seguro no Brasil estruturou e estabeleceu os critérios de acesso da previdência e da saúde desde a 
década de 1923 até a Constituição de 1988. O princípio dessa lógica é garantir proteção, às vezes exclusivamente, 
e às vezes prioritariamente, ao trabalhador e à sua família. 
III - Desde o reconhecimento legal dos tímidos e incipientes benefícios previdenciários com a Lei Elóy Chaves em 
1923, predominou o acesso às políticas de previdência e de saúde apenas para os contribuintes da previdência 
social. 
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IV - Somente com a Constituição de 1988 que as políticas de previdência, saúde e assistência social foram 
reorganizadas e reestruturadas com novos princípios e diretrizes e passaram a compor o sistema de seguridade 
social brasileiro. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
27 - O principal veículo responsável pela elaboração teórica do Serviço Social, no período de 1965 a 1975, foi o 
Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio em Serviços Sociais (CBCISS). Este difundiu a “perspectiva 
modernizadora” no sentido de adequar a profissão às exigências postas pelos processos sócio-políticos 
emergentes no pós 1964 (Netto, 1996). Esta perspectiva: 
a) Teve como núcleo central a tematização do Serviço Social como integrador no processo de desenvolvimento, com 
aportes extraídos do estrutural-funcionalismo norte-americano, sem questionar a ordem sócio-política e sim, com a 
preocupação de inserir a profissão numa moldura teórica e metodológica.  
b) Não teve polêmica de relevo que ameaçasse o bloco hegemônico conservador e intelectual que dominou tanto a 
produção do conhecimento como as entidades organizativas e o trabalho profissional.  
c) Caracteriza o surgimento da profissão no Brasil.  
d) Relacionada com as exigências e necessidades de aprofundamento do capitalismo no Brasil e às mudanças que 
ocorreram no panorama internacional, em função do término da 2ª Guerra Mundial fizeram com que houvesse expansão 
do serviço social no Brasil. 
 
28 - São princípios da formação profissional do assistente social: 
a) Presença da transdisciplinariedade e multidisciplinariedade no projeto de formação profissional.  
b) Recusa das “teorias sociais importadas” ressaltando a importância das várias tendências teóricas que compõem a 
produção das ciências humanas e sociais brasileiras. 
c) Adoção de uma teoria social crítica que possibilite a apreensão da totalidade social em suas dimensões de 
universalidade, particularidade e singularidade.  
d) Inflexibilidade dos currículos plenos expressa na organização de disciplinas e outros componentes curriculares.  
 
29 - Julgue as afirmativas acerca da análise de conjuntura: 
I - A análise de conjuntura funciona como um mapa que nos permite “viajar” na realidade. Existem 
mapas mais detalhados ou menos detalhados, assim como existem muitos tipos de mapas: geográficos, 
rodoviários, ferroviários etc. Cada um é definido em função de um objetivo e tem a sua própria escala. Assim, 
também, é a análise de conjuntura que busca traçar um mapa da correlação das forças econômicas, políticas e 
sociais que constituem a estrutura e a superestrutura da sociedade, as quais se vinculam através de relações de 
poder. 
II - A análise de conjuntura é uma mistura de conhecimento e descoberta, é uma leitura especial da realidade e 
que se faz sempre em função de alguma necessidade ou interesse. 
III - Toda análise de conjuntura é neutra, desinteressada, subjetiva, mas estará sempre relacionada a uma 
determinada visão do sentido e do rumo dos acontecimentos. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas a afirmativa III é incorreta. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão incorretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
30 - De acordo com o Código de Ética Profissional (Resolução CFESS n. 273 de 1993) são deveres do assistente 
social ao trabalhar em equipe multidisciplinar: 
a) Acatar para si as normas e princípios éticos das outras profissões. 
b) Mobilizar sua autoridade funcional, ao ocupar uma chefia, para a liberação de carga horária de subordinado, para fim 
de estudos e pesquisas que visem o aprimoramento profissional, bem como de representação ou delegação de entidade 
de organização da categoria e outras, dando igual oportunidade a todos. 
c) Eximir-se de denunciar atos que contrariem os postulados éticos do Código de Ética Profissional. 
d) Repassar a todos os profissionais do serviço e ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do 
trabalho, bem como, manter o uso do seu registro profissional na instituição até o desligamento dos usuários por ele 
atendidos. 
 
31 - Sobre o Serviço Social no Brasil durante os anos 1940 e 1950, julgue as afirmativas: 
I - A emergência e institucionalização do Serviço Social como especialização do trabalho ocorre nos anos 1940 e 
1950, 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. 
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II - Nos anos 1940 e 1950 o Serviço Social brasileiro recebe influência norte-americana. Marcado pelo 
tecnicismo, bebe na fonte da psicanálise, bem como da sociologia de base positivista e funcionalista/sistêmica. Sua 
ênfase está na ideia de ajustamento e de ajuda psicossocial.  
III - Nos anos 1940 e 1950 há um movimento de renovação na profissão, que se expressa em termos tanto da 
reatualização do tradicionalismo profissional, quanto de uma busca de ruptura com o conservadorismo. O 
Serviço Social se laiciza e passa a incorporar nos seus quadros segmentos dos setores subalternizados da 
sociedade. Estabelece interlocução com as Ciências Sociais e se aproxima dos movimentos “de esquerda”, 
sobretudo do sindicalismo combativo e classista que se revigora nesse contexto. 
IV - No período compreendido pelos anos 1940 e 1950, no Serviço Social há o início das práticas de Organização 
e Desenvolvimento de Comunidade, além do desenvolvimento das peculiares abordagens individuais e grupais. 
Com supervalorização da técnica, considerada autônoma e como um fim em si mesma, e com base na defesa da 
neutralidade científica, a profissão se desenvolve através do “Serviço Social de Caso”, “Serviço Social de Grupo” 
e “Serviço Social de Comunidade”. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa III está correta. 
d) Apenas a afirmativa IV está correta. 
 
32 - O Terceiro Setor é um tema emergente que faz parte das transformações sociais e da gestão das políticas 
sociais. Sobre este tema assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O conceito Terceiro Setor tem sua origem ligada a visões segmentadoras, setorializadas da realidade social. 
b) Com independência da falta de rigor na definição das entidades que compõem o chamado Terceiro Setor, 
desenvolveu-se, no Brasil, uma legislação, que tem ajudado à criação e operação de certas entidades privadas com 
“interesse público”, “não governamental” e “sem fins lucrativos”, como decorrência e justificativa para o processo 
neoliberal de desresponsabilização do Estado. 
c) O Terceiro Setor apresenta forte funcionalidade com o atual processo de reestruturação do capital. 
d) O conceito de Terceiro Setor não é um conceito ideológico portador da função de encobrir e desarticular o real. 
 
33 - No que tange as Medidas Socioeducativas, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas, dentre outras: 
I - Internação em estabelecimento educacional. 
II - Obrigação de reparar o dano. 
III - Inserção em unidade de acolhimento institucional. 
IV - Liberdade assistida. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
 
34 - A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto 
articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios. São linhas de ação desta política de atendimento: 
I - Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. 
II - Serviços básicos de prevenção, de ações curativas e de atendimento psicológicos às vítimas de negligência, 
maus-tratos e abuso de trabalho. 
III - Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem. 
IV - Políticas sociais básicas. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
 
35 - Na implementação da Política Nacional do Idoso, os órgãos e entidades públicas têm várias competências a 
cumprir. Leias as questões abaixo e marque V para as alternativas VERDADEIRAS e F para FALSO: 
(    ) Incluir a Oncologia como especialidade clínica, para efeito de concursos públicos federais, estaduais, do 
Distrito Federal e municipais.   
(      ) Desenvolver programas que adotem modalidades de ensino à distância, adequados às condições do idoso.  
(   ) Criar e estimular a manutenção de programas de preparação para aposentadoria nos setores público e 
privado com antecedência mínima de dois anos antes do afastamento. 
(     ) Elaborar critérios que garantam o acesso da pessoa idosa à habitação popular.  
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Assinale a alternativa conforme sequência CORRETA de cima para baixo: 
a) F, V, V, V. 
b) V, F, V, F. 
c) F, V, V, F. 
d) V, V, F, F. 
 
36 - Complete corretamente a redação do enunciado abaixo que define o direito a SAÚDE na Constituição 
Federal: 
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante ___________ e econômicas que visem 
à__________ de doença e de outros agravos e ao acesso____________ e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.” (CF/1988, Art. 196). 
a) ações populares, erradicação, restrito. 
b) politicas sociais, redução do risco, universal. 
c) politicas partidárias, prevenção, irrestrito. 
d) medidas provisórias, tratamento, organizado. 
 
37 - A Previdência Social é organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação 
obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 
EXCETO: 
a) Cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. 
b) Proteção ao trabalhador em situação de desemprego voluntário. 
c) Proteção à maternidade, especialmente à gestante. 
d) Salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. 
 
38 - A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de um sistema descentralizado e 
participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (Suas), que tem como objetivos:  
I - Consolidar a gestão individual, o co-financiamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de 
modo articulado, operam a proteção social contributiva. 
II - Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social. 
III - Estabelecer a gestão descentralizada e desarticulada de serviços e benefícios. 
IV - Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
 
39 - Os Conselhos Municipais de Assistência Social têm suas competências definidas na Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS) e complementadas por legislação específica. Leia as alternativas abaixo, e assinale a 
CORRETA, de acordo com as competências dos Conselhos Municipais: 
a) Zelar pela efetivação do SUAS. 
b) Aprovar o Plano Estadual de Assistência Social e suas adequações. 
c) Aprovar critérios de partilha e de transferência de recursos estaduais destinados aos municípios. 
d) Atuar como instância de recursos da Comissão Intergestora Bipartite. 
 
40 - Assinale a INCORRETA, de acordo com o SUAS, sobre onde deve se dar a aplicação dos recursos do Fundo 
Nacional de Assistência Social: 
a) No pagamento do Bolsa Família. 
b) Para atender, em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios, as ações assistenciais de caráter de 
emergência. 
c) No pagamento do BPC. 
d) Na capacitação de recursos humanos e no desenvolvimento de estudos e pesquisas relativos à área de assistência 
social. 
 
 




