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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 
 

1 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES referente ao cargo escolhido, que contém 40 questões objetivas, 
você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova. 

2 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em 
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

3 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência, 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

4 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja 
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

5 No CARTÃO-RESPOSTA marque para cada questão a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, 
preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo, à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco. 

6 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 
Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A 
marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

7 O tempo disponível para esta prova é de três horas.  

8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

9 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 

10 Você somente poderá deixar o local de prova após 1 hora do início da aplicação da prova. 

11 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

12 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a 
prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo observada. 
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Língua Portuguesa 

Considere o texto abaixo para responder as questões de 
01 a 13. 

Ruivos, uni-vos 
Vítimas de bullying, “cabeças de cenoura” dão a volta por 
cima. 

por Marcela Donini 

Duas senhoras morenas flanavam nas imediações da Usina 
do Gasômetro, em Porto Alegre, numa tarde ensolarada de 
sábado, quando se depararam com a cena inusitada: um 
grupo de ruivos sob a sombra de uma árvore. Se já não é 
usual encontrar um único ruivo pelas ruas da cidade, mais de 
vinte deles juntos é uma raridade. Intrigadas, perguntaram 
com ironia se aquilo era alguma manifestação de classe. 
Obtiveram como resposta que, sim, estava em curso naquele 
lugar o 2º Encontro de Ruivos da capital gaúcha. [...] 
O encontro de Porto Alegre podia chamar a atenção dos 
incautos, mas não era exatamente uma novidade. Desde 
2005, a cidade de Breda, na Holanda, reúne milhares de 
ruivos todos os anos, no primeiro fim de semana de 
setembro, batizado de Roodharigendag (Dia dos Ruivos). [...] 
Os ruivos de Porto Alegre não estavam, pois, sozinhos. 
Faziam parte de uma pequena legião, cada vez mais 
organizada. Alguns se divertiam com o livro Redheads, do 
fotógrafo Uwe Dietz, uma coletânea de retratos repletos de 
peles branquinhas, olhos claros, rostos sardentos e 
cabeleiras que variam entre alaranjadas e avermelhadas. [...] 
Num mundo dominado por opressivas cabeleiras pretas, 
castanhas e loiras, em quase todo lugar não há infância 
tranquila para quem nasce com o cabelo cor de fogo. Tocha 
humana, água de salsicha, cabeça de fósforo, crush, lagosta, 
ferrugem, fofão, foguinho – eis alguns apelidos de que 
costumam ser vítimas quando crianças. “Na época isso nem 
se chamava bullying, mas era exatamente o que faziam 
conosco, os cavalos de fogo, os cabeças de cenoura”, 
relembrou uma enfermeira que compareceu ao encontro ao 
lado da irmã gêmea. Um dos rapazes presentes jurou ter 
catalogado mais de sessenta alcunhas recebidas na infância 
– mas tratou de esquecê-las após a puberdade. 
Na Idade Média, crianças ruivas eram vistas como fruto do 
sexo proibido e tinham parte com o diabo. A Inquisição 
perseguiu as mulheres ruivas, condenando-as, quando pôde, 
à fogueira. A julgar pelo prefácio do livro de Uwe Dietz que os 
gaúchos consumiam, seria tudo culpa de Judas Iscariotes, 
frequentemente retratado como ruivo. Contraexemplos não 
faltam: Cristóvão Colombo, Galileu Galilei, Van Gogh e muitos 
outros.  (http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-65/esquina/ruivos-uni-vos, texto 

adaptado) Obs: O texto apresenta um título e um subtítulo: “Ruivos, uni-vos” e “Vítimas 

de bullying, “cabeças de cenoura” dão a volta por cima. 
 

Questão 01 
No título Ruivos, uni-vos  a autora do texto criou efeito entre 
as palavras ao fazer um jogo entre elas por meio de figuras 
de linguagem, das quais podemos destacar a: 
A solecismo  
B pleonasmo  
C hipérbato 
D zeugma  
E assonância 
 

Questão 02 
“Duas senhoras morenas flanavam nas imediações da Usina 
do Gasômetro, em Porto Alegre, numa tarde ensolarada de 
sábado, quando se depararam com a cena inusitada: um 
grupo de ruivos sob a sombra de uma árvore”. É correto 
afirmar que os termos em destaque têm valor semântico 
equivalente aos das seguintes palavras, respectivamente: 
A passeavam, encontraram de repente, extraordinária. 
B conversavam, enfrentaram, impressionante. 
C andavam de carro, confrontaram, estranha. 
D trocavam idéias, avistaram, esquisita. 
E fofocavam, encontraram inesperadamente, soberba. 

Questão 03 
A oração “não é usual encontrar um único ruivo pelas ruas 
da cidade” é 
A reduzida de particípio adjetiva. 
B subordinada objetiva direta. 
C reduzida de infinitivo substantiva subjetiva. 
D subordinada adverbial condicional. 
E reduzida de gerúndio adverbial condicional. 
 

Questão 04 
Em “Intrigadas, perguntaram com ironia se aquilo era alguma 
manifestação de classe”, a palavra “se” pode ser classificada 
como: 
A preposição. 
B locução prepositiva. 
C pronome. 
D conjunção integrante. 
E advérbio. 

Questão 05 
Ao ler o trecho: “Intrigadas, perguntaram com ironia se aquilo 
era alguma manifestação de classe. Obtiveram como 
resposta que, sim, estava em curso naquele lugar o 2º 
Encontro de Ruivos da capital gaúcha”, pode-se afirmar que: 
A as senhoras entenderam que havia uma manifestação 

estudantil. 
B havia um curso do qual só os ruivos podiam participar. 
C as senhoras encontravam-se intrigadas com o curso 

naquele lugar. 
D os ruivos constituíam uma categoria na capital gaúcha. 
E o 2º Encontro de Ruivos pertencia à classe estudantil. 

Questão 06 
No excerto: “Desde 2005, a cidade de Breda, na Holanda, 
reúne milhares de ruivos todos os anos, no primeiro fim de 
semana de setembro, batizado de Roodharigendag (Dia dos 
Ruivos)”, observa-se o uso de diversas vírgulas, por que: 
A há cinco orações sem conjunções, por isso o uso de 

cinco vírgulas para interligá-las. 
B há o uso de enumeração. 
C há o predomínio de locuções adverbiais. 
D simbolizam pausas que separam sujeito de predicado. 
E isolam os apostos explicativos.  
 

Questão 07 
“O encontro [...] podia chamar a atenção dos incautos”. A 
palavra incautos é: 
A substantivo e significa “aquele que é crédulo”. 
B adjetivo e significa “aquele que é distraído”. 
C substantivo e significa “aquele que não tem cultura”. 
D adjetivo e significa “aquele que é conservador”. 
E advérbio e significa “aquele que não é informado”. 
 
 

Questão 08 
"Os ruivos de Porto Alegre não estavam, pois, sozinhos”. 
Na oração, a palavra “pois” tem valor de 
A conjunção conclusiva. 
B advérbio de modo. 
C conjunção adversativa. 
D preposição acidental. 
E conjunção aditiva. 

Questão 09 
Em “Alguns se divertiam com o livro Redheads”, o sujeito é: 
A indeterminado. 
B oculto. 
C inexistente. 
D simples. 
E composto.  
 
 
 
 

http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-65/esquina/ruivos-uni-vos
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Questão 10 
Em “reúne milhares de ruivos todos os anos, no primeiro fim 
de semana de setembro”, as palavras em destaque são, 
respectivamente: 
A substantivo e substantivo. 
B adjetivo e numeral. 
C numeral e numeral. 
D numeral e substantivo. 
E substantivo e numeral.  

Questão 11 
Ao ler o penúltimo parágrafo iniciado por “Num mundo...”, 
julgue as afirmativas abaixo, em relação a ele, como 
verdadeiras (V) ou falsas (F). 
(__) os apelidos atribuídos aos ruivos têm caráter positivo. 
(__) é normal colocar apelidos em crianças e, certamente, 

algumas crianças os têm e não se importam com isso. 
(__) os ruivos sempre superam os vários tipos de 

preconceitos que sofrem na infância. 
(__) a puberdade é um período em que os ruivos se 

esquecem das alcunhas recebidas. 
 

Assinale a alternativa que indique corretamente, de cima para 
baixo, a seqüência das afirmativas acima: 
A F, F, F, F 
B V, F, V, V 
C V, V, F, F 
D F, F, V, F 
E F, V, F, V 
 

Questão 12 
Os termos destacados no trecho “A Inquisição perseguiu as 
mulheres ruivas, condenando-as” são respectivamente: 
A artigo, pronome e pronome. 
B artigo, artigo e pronome. 
C pronome, pronome e pronome. 
D artigo, artigo e artigo. 
E artigo, pronome e preposição.  
 

Questão 13 
A palavra “num”  pode ser definida como: 
A artigo definido. 
B pronome indefinido. 
C um numeral. 
D contração de preposição e artigo indefinido. 
E conjunção integrante.  

Questão 14 
Analise as assertivas abaixo e assinale aquela em que o uso 
da crase está inadequado. 
A À ela foi dado um lindo presente. 
B Amanhã irei sem falta à Bahia. 
C Ontem fui à casa de minha tia. 
D Gostei da novela à qual você se referiu 
E Adoro bife à milanesa. 

Questão 15 
Assinale a alternativa em que haja um erro quanto à 
concordância nominal. 
A É proibido entrar no recinto. 
B Estão excluídas as taxas e impostos. 
C Muito obrigada, disse Mariana. 
D Há bastante crianças no recinto. 
E Ela ficou meio atordoada com a notícia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 
 

Questão 16 
Sobre a Lei da Ficha Limpa, assinale a alternativa correta: 
A esta lei proíbe que políticos condenados em decisões 

colegiadas de segunda instância possam se candidatar. 
B a Lei da Ficha Limpa foi proposta pelo próprio Congresso 

em resposta às pressões da sociedade civil, e entrou em 
vigor em janeiro de 2011. 

C a idéia inicial da Lei partiu do Executivo Federal e faz 
parte das ações de "faxina moral" colocadas em prática 
pelo governo 

D a lei impede que candidatos com suspeitas de desvio de 
conduta venham a se candidatar a cargos eletivos. 

E essa lei contou com uma iniciativa popular que coletou 
cerca de 500 mil assinaturas para ter o direito de propor o 
projeto ao Congresso. 

 

Questão 17 
Nos últimos anos, a Europa vem enfrentando uma das mais 
graves crises de sua História. Essa crise ameaça o futuro do 
Euro e já é a grande responsável pela desestabilização 
política de vários países do continente. Sobre as causas 
dessa crise podemos destacar: 
A a incapacidade de países como a Alemanha de honrar 

seus compromissos internacionais, o que tem justificado 
o rebaixamento dos títulos de suas dívidas. 

B assim como na grave Crise de 1929, essa instabilidade 
foi gerada pelo aumento excessivo da produção e pela 
simultânea queda no consumo em toda a região do Euro. 

C o motivo principal para essa crise é a elevação do padrão 
de consumo de nações como Grécia e Irlanda, que 
provocou uma alta generalizada de preços por toda a 
Europa. 

D essa crise foi o resultado de um aumento do 
endividamento de nações como a Grécia, que 
arrecadaram menos que o necessário, gerando um 
rombo coberto por empréstimos internacionais. 

E o centro difusor da crise européia foi a inadimplência de 
países como o Reino Unido, que ao adotar o euro como 
moeda, não conseguiram adaptar de maneira coerente as 
suas economias, arrastando para a crise todos os 
membros do bloco. 

 

Questão 18 
As sacolas plásticas têm sido apontadas como as grandes 
vilãs da poluição do meio ambiente. Sobre essa questão, 
assinale a alternativa correta: 
A as sacolas plásticas são um componente importante para 

a acomodação do lixo doméstico e a sua extinção 
ameaça a coleta de lixo urbano. 

B a reciclagem das sacolas é feita de maneira precária e 
grande parte delas vai parar em bueiros e córregos 
provocando enchentes. 

C o tempo necessário para que a natureza absorva uma 
sacola plástica é longo e pode durar até 3 meses. 

D alternativas às sacolas plásticas podem representar um 
mal maior, já que as caixas de papelão são mais nocivas 
para o meio ambiente. 

E há um consenso entre os órgãos públicos, as 
associações de lojistas, os consumidores e as 
organizações ambientalistas sobre o fim do uso das 
sacolas plásticas. 
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Questão 19 
A chamada Primavera Árabe é um fenômeno que se 
espalhou por boa parte do Oriente Médio e atingiu de maneira 
letal as antigas ditaduras que, há décadas, controlavam 
diversos países da região. Sobre a organização desses 
movimentos, podemos afirmar que: 
A estavam associados aos governos democráticos do 

Ocidente e atuaram como representantes dos interesses 
dessas nações. 

B foram organizados a partir das mesquitas e tinham como 
elemento agregador o fato de lutarem contra governos 
laicos. 

C as antigas disputas étnicas estiveram no cerne dessas 
manifestações, o que explica, em parte, o radicalismo das 
manifestações. 

D apesar de seu caráter popular, essas manifestações 
ajudaram governos como o de Mahmoud Ahmadinejad a 
chegarem em ao poder. 

E as redes sociais como o Facebook, e o Twiter, além de 
meios eletrônicos como a Internet e o Youtube, auxiliaram 
na sua organização. 

 

Questão 20 
As pressões da AIEA (Agência Internacional de Energia 
Atômica) sobre o Irã fazem parte de uma estratégia 
internacional que visa conter o avanço da construção de 
armas nucleares no mundo. De acordo com o Tratado de Não 
Proliferação Nuclear (TNP), só os países que explodiram a 
bomba atômica antes de 1° de janeiro de 1967 (Estados 
Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França) teriam o direito 
de possuir esse tipo de armamento. Alguns países porém, 
possuem armas nucleares mesmo sem a autorização da 
ONU: Índia, Coreia do Norte, além de indícios da Ucrânia e 
de Israel. Sobre essa questão, assinale a alternativa correta: 
A o programa nuclear no Irã ameaça as lideranças de 

grupos fortes no Oriente Médio, como o Hamas.  
B a diplomacia brasileira não se pronunciou a respeito 

desse impasse por entender que se trata de uma questão 
localizada. 

C a pressão contra o Irã é liderada pelos EUA, que temem a 
influência de Teerã sobre a diplomacia chinesa. 

D Estados Unidos e Israel são os principais opositores 
desse programa nuclear; por outro lado, Brasil e Turquia 
são defensores. 

E o governo iraquiano defende e apóia o programa nuclear 
do Irã, pois ele é visto como uma promessa de resistência 
sunita na região. 

 

Questão 21 
A polêmica sobre a construção da Usina de Belo Monte divide 
ambientalistas e órgãos ligados ao governo. Sobre essa 
polêmica, assinale a alternativa incorreta: 
A para os ambientalistas, a construção da usina 

representará a destruição de grande parte da mata local e 
afetará o cotidiano de milhares de seus habitantes, além 
de significar um impacto desastroso para o ecossistema. 

B para o governo, a construção da usina representa o 
desenvolvimento sustentável da região, levando conforto 
para a maioria da população da Amazônia. 

C os ambientalistas apontam que um programa de redução 
no desperdício na fase de distribuição da energia e meios 
alternativos de geração seriam mais eficazes que a 
construção da usina 

D a polêmica sobre a construção da usina mobilizou a 
opinião de várias ONGs e de celebridades ligadas ao 
meio ambiente no mundo todo (dentre elas o cineasta 
James Cameron), tornando o assunto obrigatório para a 
agenda ambiental. 

E o governo brasileiro, através da presidente Dilma 
Rousseff, já cogitou abandonar completamente o projeto 
e depende apenas da análise do Congresso para 
determinar o novo arquivamento das licitações. 

Questão 22 
Há pouco mais de 10 anos o economista inglês Jim O’Neill 
cunhou o acrônimo Bric, para se referir a quatro países de 
economias em desenvolvimento  (Brasil, Rússia, Índia e 
China) que desempenhariam, nos próximos anos, um papel 
central na geopolítica e nos negócios internacionais. 
Entretanto, os desafios para esse bloco são imensos. Sobre 
esse grupo tão heterogêneo de países, assinale a alternativa 
incorreta: 
A a China é o país com maior potencial econômico, pois já 

superou o Japão e alguns países da Europa em termos 
de desenvolvimento econômico. 

B problemas como regime político ditatorial, devastação 
ambiental e índice de poluição elevadas, não são 
entraves para o futuro desenvolvimento da China. 

C podemos citar como fatores comuns a esses países a 
grande extensão territorial, estabilidade econômica, 
disponibilidade de mão-de-obra e grande disponibilidade 
de recursos naturais. 

D em relação ao Brasil, podemos apontar como desafios 
para o crescimento da sua economia a falta de infra-
estrutura e a existência de uma carga tributária elevada, 
além de uma educação precária. 

E além do grupo BRIC, pelo menos outros dois países são 
considerados potencialmente fortes e com um futuro 
promissor nos próximos anos: o México e a Coréia. 

Questão 23 
“A tragédia no Japão começou em 11 de março de 2011 com 
um violento terremoto: 9 graus na escala Richter. A ele, 
seguiu-se o tsunami que arrasou a costa nordeste do 
território. Morreram mais de 15 mil pessoas, e milhares estão 
desaparecidas. Estradas e ferrovias foram destruídas. Faltam 
água, comida e combustível. Segundo o premiê japonês, 
Naoto Kan, é a pior crise desde a II Guerra Mundial. E o país 
atravessa agora a mais grave crise nuclear desde o desastre 
de Chernobyl, há 25 anos, na extinta União Soviética.” 
Sobre a tragédia que se abateu sobre o Japão, assinale a 
alternativa correta: 
A a situação vivida pelo povo japonês é algo inesperado, já 

que a área não está sujeita a terremotos dessa 
magnitude. 

B o governo japonês solicitou ajuda humanitária e 
intervenção militar internacional devido à onda de saques 
e desespero da população. 

C o desastre nuclear citado no texto faz referência às 
explosões na usina de Fukushima, fato que agravou a 
situação gerada pelo terremoto e pelo tsunami. 

D os efeitos da radioatividade foram controlados pela 
aplicação de grafite no local e já está descartada a 
expansão do problema para outras localidades. 

E a crise nuclear é uma situação completamente nova para 
os japoneses, que jamais conviveram com esse tipo de 
ameaça. 

 

Questão 24 
O atentado terrorista ao WTC foi o estopim para a ofensiva 
militar estadunidense no Oriente Médio. O grupo terrorista 
que na época assumiu o atentado e que era liderado por Bin 
Laden é o: 
A Al Qaeda 
B Al Jazira 
C Jihad Islâmica 
D Hamas 
E Hezbollah 
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Questão 25 
Desde o dia 3 de janeiro, na região central da cidade de São Paulo conhecida como "Cracolândia", ocorre uma operação 
conjunta envolvendo as autoridades municipais, estaduais e federais. O objetivo dessa ação é conter o tráfico de drogas na 
região e dispersar a população de viciados, encaminhando-a para assistência médica e social. Nos dez primeiros dias da 
operação, 69 pessoas foram presas (a maioria, pequenos traficantes), 152 usuários foram encaminhados para unidades de 
tratamento e 3.607 pessoas revistadas. 
Sobre essa operação, assinale a alternativa correta. 
A entre as principais críticas feitas à operação, podemos citar a utilização de bombas de efeitos moral e possíveis excessos 

por parte da PM. 
B a ação faz parte da operação Cidade Limpa, idealizada pela Prefeitura Municipal de São Paulo, desde o início da gestão de 

Gilberto Kassab. 
C o governo federal contribui com a ação, a partir do envio de tropas do Exército para vigiar e dar apoio às operações. 
D a Prefeitura do Município de São Paulo buscou o apoio do Poder Judiciário desde o início das operações, dando amparo 

legal para os detidos. 
E a eliminação dos focos de consumo e tráfico na região central, por si só, já resolveu o problema. 
 

Conhecimentos Específicos 
 

Questão 26 
Dentre os direitos do assistente social apontados pelo Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, pode-se considerar 
o exposto nas alternativas abaixo, exceto:  
A garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas na Lei de Regulamentação da Profissão e dos 

princípios firmados neste Código; 
B desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional; 
C participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na formulação e implementação de programas sociais; 
D exigência junto à empresa pela garantia de seu aprimoramento profissional de forma contínua, disponibilizando recursos 

financeiros e materiais para sua consecução; 
E pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse da população. 
 

Questão 27 
Assinale a alternativa que apresenta um dever que não corresponde ao exposto no Código de Ética Profissional dos 
Assistentes Sociais. 
A desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em vigor; 
B utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da profissão;  
C abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento 

dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes; 
D participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa de seus 

interesses e necessidades; 
E impedir que seja viabilizada a participação efetiva da população usuária nas decisões institucionais. 

Questão 28 
Tendo em vista a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), pode-se destacar como um dos objetivos da assistência social “a 
proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos” o exposto abaixo, 
exceto a alternativa: 
A a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
B o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 
C a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
D a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;  
E a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de 

prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 
 

Questão 29 
Assinale a alternativa correta segundo a Lei Orgânica de Assistência Social LOAS, com relação ao Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (Paif).  
A O Paif integra a proteção social básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação 

continuada, nos Cras, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de 
prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência 
familiar e comunitária. 

B O Paif tem abrangência nacional e será desenvolvido de forma articulada pelos entes federados, com a participação da 
sociedade civil, e tem como objetivo contribuir para a retirada de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 
(dezesseis) de situações de risco no âmbito da convivência familiar.  

C O Paif integra a proteção social e especial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em 
situação de ameaça ou violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as diversas políticas públicas e 
com órgãos do sistema de garantia de direitos.  

D O Paif integra a proteção social e nacional e consiste na orientação e acompanhamento dos adolescentes em situação de 
trabalho inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com a devida identificação 
das situações de trabalho infantil. 

E O Paif integra a proteção social e especial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento do idoso no âmbito social e 
familiar, articulando os serviços socioassistenciais com órgãos do sistema de garantia de direitos. 
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Questão 30 
Segundo o Estatuto do Idoso (Lei 10741/03), no que se refere ao Direito à Saúde, a prevenção e a manutenção da saúde do 
idoso podem ser efetivadas por meio de 
I cadastramento da população idosa em base territorial; 
II atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios; 
III unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social; 
IV atendimento domiciliar, somente para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins 

lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural; 
V reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das seqüelas decorrentes do agravo da saúde. 
 

Está correto o que se afirma apenas em: 
A I, III, IV e V 
B I, II, III e V 
C II, III e V 
D IV e V 
E I, II e III 

Questão 31 
“Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a 
pessoa idosa abrigada.” (artigo 35 do Estatuto do Idoso)  
Ao artigo em questão, pode-se acrescentar que 
I No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade. 
II O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência Social estabelecerá a forma de cobrança da 

participação do idoso no custeio da entidade, que não poderá exceder a 70% (setenta por cento) de qualquer benefício 
previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso. 

III Se a pessoa idosa for incapaz, caberá ao Conselho Municipal da Assistência Social eleger representante legal do idoso 
para firmar o contrato com a entidade. 

 
Está correto o que se afirma apenas em: 
A I 
B II 
C I e II 
D II e III 
E I e III 

Questão 32 
Tendo em vista a Lei Maria da Penha (Lei 11340/06), analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
A Em linhas gerais, pode-se considerar como formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, a 

violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. 
B Dentre as medidas de proteção à mulher, pode-se considerar a implementação de atendimento policial especializado para 

as mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher. 
C Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Juiz não poderá aplicar, de imediato, ao agressor, 

em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, nos termos da lei em questão.  
D A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os 

princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de 
Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso. 

E Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os procedimentos previstos pela lei em questão, sem prejuízo daqueles previstos no Código de 
Processo Penal. 

 

Questão 33 
Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente aponta que é “dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária”, o texto esclarece acerca da Garantia de Prioridade, conforme o exposto nas alternativas abaixo, exceto 
A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;  
B preferência para entrada franca em todos os serviços públicos ligados à cultura; 
C precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;  
D preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;  
E destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

Questão 34 
No que tange às Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor, conforme previsto pela Lei Maria da Penha, 
assinale a alternativa correta. 
A O agressor não poderá manter contato com a ofendida, mas poderá acessar seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação. 
B Exige o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, assim como a proibição de aproximação da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. 
C Fica livre a freqüentação de lugares comuns ao agressor e a vítima. 
D Não há restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou 

serviço similar; prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 
E O juiz nunca poderá definir limite mínimo de distância. 
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Questão 35 
Segundo o ECA, no âmbito dos Direitos Fundamentais, no que tange ao Direito à vida e à saúde da criança e do adolescente, 
pode-se considerar o exposto nas alternativas abaixo, exceto  
A A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.  
B O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das 

enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e 
alunos.  

C Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados 
ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.  

D É facultativa a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. 
E Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de 

um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente.  
 

Questão 36 
Baseando-se nos Parâmetros para atuação de assistentes sociais e psicólogos(as) na Política de Assistência Social, considere 
os itens abaixo. 
I Os (as) assistentes sociais possuem e desenvolvem atribuições localizadas no âmbito da elaboração, execução e 

avaliação de políticas públicas, como também na assessoria a movimentos sociais e populares. 
II A perspectiva da Assistência Social como política de Seguridade Social exige que ela deixe de ser tratada de forma 

secundária ou fragmentada, quer no conjunto da ação federal, estadual ou municipal, quer no orçamento público, quer na 
própria gestão dos órgãos, no entendimento dos atores institucionais e da sociedade. 

III As atribuições e competências dos(as) profissionais de Serviço Social, sejam aquelas realizadas na política de Assistência 
Social ou em outro espaço sócio-ocupacional, são orientadas e norteadas por direitos e deveres constantes no Código de 
Ética Profissional e na Lei de Regulamentação da Profissão, que devem ser observados e respeitados, tanto pelos(as) 
profissionais, quanto pelas instituições empregadoras. 

Está correto o que se afirma apenas em: 
A I 
B II 
C III 
D II e III 
E I, II e III 
 

Questão 37 
Tendo em vista alguns dos princípios e objetivos da Lei 8213/91, que trata dos Planos de Benefícios de Previdência Social, 
observe os itens abaixo.  
I universalidade de participação nos planos previdenciários; 
II uniformidade e equivalência dos benefícios às populações urbanas e rurais;  
III seletividade e distributividade na prestação dos benefícios;  
IV redutibilidade do valor dos benefícios quando o poder aquisitivo for superior ao estipulado;  
V cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição corrigidos monetariamente. 
 

 
Está correto o que se afirma apenas em: 
A I, II e IV 
B II, III e IV 
C I, IV e V 
D I, II, III e V 
E I, III e V 
 

Questão 38 
Como previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pode-se considerar, dentre outras, como linhas de ação da 
política de atendimento:  
I políticas sociais básicas; 
II políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem; 
III serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, 

abuso, crueldade e opressão; 
IV serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos; 
V campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à 

adoção, especificamente inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou 
com deficiências e de grupos de irmãos. 

Está correto o que se afirma apenas em: 
A I, II e V 
B III e V 
C II, IV e V 
D I, II, III, IV e V 
E I, III e V 
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Questão 39 
Considerando as prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em 
benefícios e serviços, como constam no Regime Geral de Previdência Social, está correto o exposto na alternativa 
A Quanto ao dependente e segurado: pecúlios, serviço social, reabilitação profissional e aposentadoria por tempo de 

contribuição. 
B Quanto ao segurado: aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, 

aposentadoria especial, auxílio-doença, salário-família, salário maternidade, auxílio-acidente.  
C Quanto ao dependente: pensão por morte, auxílio-reclusão e salário família. 
D Quanto ao segurado e dependente: pecúlios, serviço social, reabilitação profissional  
E Quanto ao dependente: pensão por morte, auxílio-reclusão e auxílio acidente. 

Questão 40 
Baseando-se na resolução 109/2009 aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), no que tange à 
prescrição da Matriz Padronizada para fichas de serviços socioassistenciais, identifique a alternativa incorreta.  
A Nome do serviço, descrição, usuários, objetivos e provisões. 
B Usuários, aquisições dos usuários, condições e formas de acesso. 
C Tempo de atendimento, qualificação profissional e idade. 
D Unidade, período de funcionamento, abrangência e articulação em rede. 
E Abrangência, articulação em rede, impacto social esperado e regulamentações. 
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FOLHA DE RASCUNHO 

 

O Candidato poderá levar esta folha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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