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INSTRUÇÕES 
 
1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 

 

 

 

MANHÃ 

 
 

 

 

NÍVEL MÉDIO 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: 0(86)9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

_________________________________________________________ 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

                             
                                            
 

VIDA APÓS A MORTE 
 

Mais da metade da população mundial acredita que nossa história não acaba quando a gente bate as botas. Você leva fé na 

imortalidade da alma? 
 

A crença na vida após a morte e na existência de um mundo habitado por espíritos acompanha a humanidade desde 

os tempos mais remotos. Ainda na pré-história, cavernas já eram usadas pelo homem primitivo como portais de comunicação 

com o sobrenatural. “Pedia-se todo tipo de ajuda, como a cura para uma doença ou uma boa temporada de caça”, escreve o 

historiador francês Jean Clottes no livro The Shamans of Prehistory (“Os Xamãs da Pré-História”, inédito no Brasil). 

De lá pra cá, a noção de imortalidade da alma tornou-se uma característica comum a vários povos e religiões. No 

Egito Antigo, mortos eram mumificados e recebiam presentes para enfrentar numa boa a temida jornada rumo ao outro 

mundo. Rituais semelhantes eram feitos pelos incas no Peru – outra civilização que adorava transformar defuntos em 

múmias. Já para o Zoroastrismo da antiga Pérsia, o destino de cada um após a morte era cruzar uma ponte meio marota: 

para os justos, ela seria larga, muito mole de atravessar; para os pecadores, no entanto, não passaria de uma pinguela 

estranha (se vacilasse, o sujeito empacava ou despencava dela). 

Independentemente da religião que se siga, acreditar em vida após a morte parece ser um traço da humanidade. Em 

2010, um levantamento feito pelo Instituto Ipsos concluiu que 51% da população mundial entendem que a nossa existência 

não termina quando esticamos as canelas. Outros 26% não sabem no que acreditar. E apenas 23% acham que a morte é o 

fim da linha porque alma não existe. 

Isso explica porque fenômenos supostamente sobrenaturais são cada vez mais estudados pela ciência. 

Pesquisadores de diferentes áreas querem descobrir, por exemplo, o que há por trás de relatos de vidas passadas, 

experiências de quase morte e curas improváveis. Mas nem sempre conseguem. 
 

(Fonte: Eduardo Szklarz em “Mundo Estranho – Bíblia do Sobrenatural”, Edição 121-A, pg. 07, Editora Abril). 

 
 

 

 

 

Julgue os itens: 

I – Acreditar em vida após a morte é, para a humanidade um traço que independem de religião, povos e vem dos tempos mais 

remotos. 

II – Desde os tempos mais remotos, mais da metade da população mundial acredita que nossa história não acaba quando a 

gente bate as botas. 

III – Segundo o texto, pesquisadores do Instituto Ipsos estão cada vez interessados em fenômenos supostamente sobrenaturais. 

IV – Os zoroastras da antiga Pérsia eram bem inventivos  e acreditavam numa visão de pós-mundo modelável de acordo com a 

vida pregressa do indivíduo. 
 

a) Somente I e IV estão corretas. 

b) Somente I e III estão corretas. 

c) Somente II e IV estão corretas . 

d) Somente II e III estão corretas. 

QUESTÃO 01 
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 A partir do contexto do segundo parágrafo, a palavra “pinguela” tem o sentido aproximado de: 

 

a) Travessa sigilosa. 

b) Travessia suntuosa. 

c) Passagem faustosa. 

d) Caminho tortuoso. 

 
 

 

 

 

Da leitura do texto podemos afirmar todas as alternativas abaixo, exceto: 

 

a) Egípcios e peruanos preparavam a jornada para o outro mundo com a prática da mumificação.  

b) Pesquisadores de diversas áreas já conseguem explicar a maioria dos fenômenos sobrenaturais. 

c) A parte da população que não defende a existência vida após a morte está dividida basicamente entre os incrédulos 

e os indecisos, segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos. 

d) Na pré-história o contato com os espíritos buscava todo tipo de ajuda. 

 
 

 

 

 

A cerca da linguagem utilizada pelo autor do texto, podemos afirmar que, basicamente, há o predomínio de: 

 

a) Função referencial. 

b) Função conativa. 

c) Função fática. 

d) Função metalinguística. 

 
 

 

 

 

“Os discursos são coerentes e entre outras coisas demonstram que há criatividade dos oradores.” Na frase cabem NO 

MÁXIMO:  

 

a) 3 vírgulas 

b) 4 vírgulas  

c) 2 vírgulas 

d) 1 vírgula 
 

 

 

 

No sintagma: “uma voz pálida e gélida”, encontramos a figura denominada:  

 

a) Eufemismo 

b) Perífrase 

c) Sinestesia 

d) Antonomásia  

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal: 

 

a) Hei de querer-lhe como se fosse minha mãe. 

b) Em todos os recantos da casa, nós nos sentimos bem, porque aspiramos o ar puro. 

c) Ele custará muito para me entender. 

d) O juiz assiste em Teresina há anos. 
 

 

 

 

As alternativas abaixo trazem duas frases corretas quanto à concordância nominal, EXCETO: 

 

a) Alguma coisa de boa está acontecendo no Brasil. 

Alguma coisa de bom está acontecendo no Brasil. 

b) Eles eram tais qual o primo. 

Ele era tal quais os primos. 

c) É proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores. 

É proibido venda de bebidas alcoólicas a menores. 

d) Ele estava a só. 

Eles estavam a sós. 
 

 

 

 

Analise as orações abaixo: 

 

O pássaro que (1) pousou naquele galho está ferido. 

Era tal seu medo que (2) desmaiou.  

Tudo que (3) foi por você.  

Os poucos que (4) chegaram foram premiados. 

Não me disseram que (5) desejavam ali.  

Há dias que (6) não o vejo.  

 

Nas frases acima, o QUE aparece seis vezes; em três delas é pronome relativo. Quais? 

 

a) 1-3-4 

b) 1-3-5 

c) 2-4-6 

d) 2-3-6 

 
 

 

 

 

Em que itens os significados dos parônimos estão trocados: 

 

a) Intemerato (puro); intimorato (corajoso). 

b) Cozer (costurar); coser (cozinhar). 

c) Sessão (reunião); seção (departamento). 

d) Estada (permanência de alguém); estadia (permanência de um navio no porto). 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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INFORMÁTICA                                                                                        QUESTÕES DE 11 A 20 
 

 
 

 

 

 

Atualmente o computador é utilizado para realizar inúmeras tarefas em todo o ambiente de trabalho, portanto para se criar 

uma planilha para calcular a quilometragem e o consumo de combustível de uma frota de veículos da prefeitura, o 

software ideal para se realizar essa tarefa é o: 

 

a) Word. 

b) Internet Explorer. 

c) Excel. 

d) Outlook Express. 
 

 

 

 

No programa Excel, a fórmula =A1*B2 significa que: 
 

a) O conteúdo da célula B1 será multiplicado pelo conteúdo da célula A2. 

b) O conteúdo da célula A1 será dividido pelo conteúdo da célula B2. 

c) O conteúdo da célula A1 será multiplicado pelo conteúdo da célula B2. 

d) O conteúdo da célula B1 não será multiplicado pelo conteúdo A1. 
 

 

 

 

Quando o arquivo de uma carta é salvo no computador, essa informação é armazenada no (a): 
 

a) Memória RAM. 

b) Memória ROM. 

c) Disco rígido. 

d) Disco EPROM. 
 
 

 

 
 

A Internet é comumente usada para chat (conversa on-line entre um ou mais participantes), leitura de notícias, efetuar 

transações bancárias, download de Aplicativos etc. Para se acessar um sítio é necessário digitar o (a): 
 

a) Endereço do correio eletrônico. 

b) URL do sítio, que normalmente é iniciado por www. 

c) Senha da ARPANET. 

d) Endereço do protocolo de acesso. 
 

 

 

 

Muitos de nós utilizamos nossos computadores, mas muitas vezes não sabemos exatamente como eles funcionam. Para 

que possamos nos utilizar de uma ferramenta é bom que tenhamos o máximo possível de conhecimento sobre a mesma, 

assim podemos utilizá-la da melhor forma. Acrescentamos ainda que o computador é formado por hardware e software. 

Assinale a opção que apresenta corretamente o conceito desses componentes. 
 

a) Hardware é a parte lógica do computador. 

b) Software são componentes físicos do computador. 

c) Software corresponde aos programas instalados no computador. 

d) Hardware são programas que permitem realizar diversos tipos de instruções controladoras de um computador. 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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A parte do computador responsável pelo processamento das informações é o (a): 
 

a) Teclado. 

b) Placa-mãe. 

c) Driver. 

d) Monitor. 
 
 

 

 

 

Os dispositivos de saída do computador incluem o (a): 

 

a) Mouse. 

b) Microfone. 

c) Impressora. 

d) Teclado. 
 

 

 

 

Nos dias atuais, é impossível pensar no mundo sem a Internet. Ela tomou parte dos lares de pessoas do mundo todo. 

Estar conectado a rede mundial passou a ser uma necessidade de extrema importância. A Internet também está presente 

nas escolas, faculdades, empresas e diversos locais, possibilitando acesso as informações e notícias do mundo em 

apenas um click. E para isso o equipamento necessário para conectar o computador à Internet é denominado de: 
 

a) Modem. 

b) Antivírus. 

c) Impressora. 

d) Pendriver. 
 
 

 

 
 

Marque a alternada em que NÃO há um exemplo de sistema de arquivo: 
 

a) FAT32 

b) NTFS 

c) HPFS 

d) WINS 

 
 

 

 

 

Para utilizarmos a Internet de maneira rápida e prática podemos nos utilizar dos sites de busca e para isso o protocolo de 

comunicação padrão da internet (World Wide Web) é o: 

 

a) HTML; 

b) XML; 

c) HTTP; 

d) DCOM; 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                  QUESTÕES DE 21 A 40 
 

 
 

 

A assistência social é uma política pública não contributiva, é dever do Estado e direto de todo cidadão que dela 

necessita. Um de seus instrumentos é a Visita Domiciliar. Sobre esse instrumento assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) É um processo de intromissão na vida das pessoas;  

b) Tem objetivo de coletar dados, no próprio local onde a pessoa vive, observando suas reais necessidades;  

c) É um instrumento que não pode ser utilizado pelo facilitador, sem ordem judicial;  

d) A visita domiciliar somente é utilizada em último caso, quando o usuário não presta as informações necessárias;  
 

 

 

De acordo com a NOB-SUAS, a Proteção Social Básica tem por objetivos: Assinale a alternativa correta:  
 

a) Eximir as situações de risco por meio de ações que dinamizem o meio comunitário em que o indivíduo está inserido.  

b) Diminuir as situações de risco, por meio do desenvolvimento de ações que contribuam para o acesso aos benefícios 

do governo.  

c) Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e 

o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.  

d) Eliminar as situações de risco, por meio de ações efetivas de intervenção junto às escolas e grupos comunitários.  

 

 

 
 

Assinale a alternativa CORRETA que completa a afirmação abaixo. 

 

 

 

 

 

 

a) Benefícios, oportunidades, educação e saúde;  

b) Programas, auxílios, infraestrutura e oportunidades;  

c) Serviços, programas, projetos e benefícios; 

d) Projetos, execuções, infraestrutura e benefícios; 

 

 

 
 

Assinale a alternativa que completaria de forma INCORRETA a frase abaixo. 

 

 

 

 

a) Crianças e adolescentes em situação de abuso e, ou, exploração sexual; 

b) Crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, migrantes, usuários de substâncias psicoativas e outros 

indivíduos em situação de abandono;  

c) Famílias com presença de formas de negligência, maus tratos e violência. 

d) Crianças em medida socioeducativa e de reclusão; 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

Para a NOB - SUAS, a Rede Socioassistencial é um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade que ofertam e operam _________, _________, ________ e 

_____________. 

 

A Proteção Social Básica tem por referência a ocorrência de situação de risco ou violação de 

direitos. Inclui a atenção a ___________________________________  
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Assinale a alternativa que completa de forma CORRETA as lacunas da frase abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Setor privado; prioridade; garantia;  

b) Poder Público; segurança; extensão; 

c) Poder Público; prioridade; efetivação;  

d) Município; segurança; secundário.  

 

 

Segundo o ECA no seu art. 133 diz que para a candidatura a membro do Conselho Tutelar são exigidos os seguintes 

requisitos: 

 

a) Ficha de antecedentes criminais; idade superior a dezoito anos; residir no município vizinho;  

b) Reconhecida idoneidade moral; idade superior a vinte e um anos; residir no município; 

c) Apresentação de ficha corrida; idade superior a dezoito anos; residir em qualquer território desde que nacional; 

d) Representativa de antecedentes criminais; idade superior a vinte e um anos; residir em território próximo desde que 

nacional;  

 

 

De acordo com a última alteração do Art. 42 do Estatuto da Criança e Adolescente a idade mínima para uma pessoa ser 

um adotante passou a ser de: 

 

a) Maiores de 18 anos 

b) Maiores de 21 anos 

c) Maiores de 19 anos 

d) Maiores de 25 anos 

 

 

Analise as afirmativas abaixo a respeito do PBF - Programa Bolsa Família: 

I. O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa do Governo Lula (2003) de transferência de renda com 

condicionalidades, para integrar e unificar ao Fome Zero os programas implantados no Governo FHC, idealizados pela 

então primeira-dama D. Ruth Cardoso: o "Bolsa Escola", o "Auxílio Gás" e o "Cartão Alimentação". 

II. O PBF é tecnicamente chamado de mecanismo condicional de transferência de recursos
 
Consiste na ajuda financeira 

às famílias pobres, definidas como aquelas que possuem renda per capita de R$ 70,00 até 140,00 e extremamente 

pobres com renda per capita até R$ 70,00.  

III. A contrapartida é que as famílias beneficiárias mantenham seus filhos e/ou dependentes com frequência na escola e 

vacinados.  

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 4º: É dever da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do __________ assegurar, com absoluta _________, a __________ 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.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Lula
http://pt.wikipedia.org/wiki/2003
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fome_Zero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_FHC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ruth_Cardoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_Escola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aux%C3%ADlio_G%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cart%C3%A3o_Alimenta%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
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IV. Foi considerado um dos principais programas de combate à pobreza do mundo, tendo sido nomeado como "um 

esquema anti-pobreza originado na América Latina [que] está ganhando adeptos mundo afora" pela britânica The 

Economist. 

Pode-se concluir que estão corretas somente em: 
 

a) I, II e III 

b) III e IV 

c) II, III e IV 

d) I, II, III e IV 

 

 

O sistema único de Assistência Social (SUAS) é um sistema público que organiza os serviços socioassistenciais no Brasil 

de forma: 
 

a) Informal 

b) Pessoal 

c) Descentralizada 

d) Institucional 

 

 

O programa Bolsa Família Visa: 
 

a) Reduzir a pobreza a curto e a longo prazo através de transferências condicionadas de capital, o que, por sua vez, 

visa quebrar o ciclo geracional da pobreza de geração em geração. 

b) Reduzir o índice de reprovação e repetência em todas as escolas do Brasil 

c) Reduzir a pobreza somente em longo prazo através de outros mecanismo bem como reduzir o índice de matrícula no 

ensino fundamental 

d) Reduzir o desenvolvimento da educação através da transferência de capital e quebrar o ciclo de repetência escolar 

de geração em geração 

 

 

Analise as seguintes afirmações sobre o PAIF (Proteção de atendimento integral a família): 

I. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) é um trabalho de caráter continuado que visa fortalecer 

a função de proteção das famílias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso e usufruto de direitos e 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

II. O Paif tem como público famílias em situação de vulnerabilidade social. São prioritários no atendimento os 

beneficiários que atendem aos critérios de participação de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais 

e pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de fragilidade. 

III. As ações do Paif são desenvolvidas por meio do trabalho social com famílias, apreendendo as origens, os significados 

atribuídos e as possibilidades de enfrentamento das situações de vulnerabilidade vivenciadas, contribuindo para sua 

proteção de forma integral. 

IV. O trabalho social do Paif deve utilizar-se também de ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, 

de modo a ampliar o universo informacional e proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço.  

 Pode-se concluir que estão corretas somente em: 
 

a) I, II e III 

b) II e III e IV 

c) I, II, III e IV 

d) III e IV 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Economist
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Economist
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Em todas as alternativas abaixo consta objetivos do Paif, EXCETO: 
 

a) Fortalecimento da função de desamparo da família;  

b) A prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários;  

c) A promoção de ganhos sociais e materiais às famílias;  

d) A promoção do acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais;  

 

 

O Art. 203. Da Constituição Federal de 1988 está relacionado à assistência social que será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 

I. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II. O amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III. A promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV. A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; 

V. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 

não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

Dentre os objetivos acima se pode concluir que estão corretos somente em: 
 

a) II, III e IV 

b) I, III IV e V 

c) III, IV e V 

d) I, II, III, IV e V 

 
 

A gestão das ações e aplicações de recursos do SUAS são negociadas e pactuadas: 

 

a) Nas Comissões Intergestores Bipartite (CIBs) e na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) 

b) Nos conselhos e nas agencias de administração pública 

c) Nas Organizações da sociedade civil não governamentais. 

d) Nos Conselhos de Direitos Municipais e Estaduais 
 

 

 

 

Leia e marque a sigla correta a respeito do órgão citado na definição abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) SUAS 

b) PBF 

c) CNAS 

d) LOAS 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

É um sistema público que organiza, de forma descentralizada, os serviços socioassistenciais no 

Brasil. Com um modelo de gestão participativa, ele articula os esforços e recursos dos três níveis 

de governo para a execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), 

envolvendo diretamente as estruturas e marcos regulatórios nacionais, estaduais, municipais e do 

Distrito Federal. 

 

 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/suas/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
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Analise as seguintes afirmações sobre o Sistema Único de Assistência Social (Suas) 

I. O Suas é Coordenado pelo Secretário Municipal de saúde juntamente o Serviço de Desenvolvimento social e combate 

a Miséria (DSCM). 

II.  O Suas é composto pelo poder público e sociedade civil, que participam diretamente do processo de gestão 

compartilhada.  

III. O Suas organiza as ações da assistência social em três tipos de proteção social. A primeira é a Proteção Social 

Primária, destinada à prevenção de riscos sociais iniciais. A segunda é a Proteção Média, destinada a famílias e 

indivíduos que já se encontram em situação de seguridade e a terceira proteção Terceira destinada a indivíduos com 

direitos assegurados. 

IV. O Suas engloba também a oferta de Benefícios Assistenciais, prestados a públicos específicos de forma articulada 

aos serviços, contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade. 

Pode-se concluir que estão corretas somente em: 

 

a) I, II e III 

b) II e IV 

c) I, II, III e IV 

d) I e IV 

 
 

O Sistema Único de Assistência Social (Suas) organiza as ações de Assistência Social em dois tipos de proteção Social, 

que são: 

 

a) Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, e Proteção Social Especial, destinada a 

famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados. 

b) Programas de prevenção e de atendimento Básicos destinados a setores públicos e privados que sejam voltados e 

intervenções socioassistenciais. 

c) Serviços Socioassistenciais e Programas Gerais, tendo em vista o atendimento coletivo e individual para pessoas em 

situação de vulnerabilidade social. 

d) Proteção Primária, de caráter preventivo aos riscos sociais e coletivos, e proteção secundária, que incentiva 

programas e projetos destinados a ações intensivas. 

 

 

 

Crianças e adolescentes não podem realizar trabalhos em locais prejudiciais a sua formação, ao seu desenvolvimento 

físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não permitam à frequência a escola. A responsabilidade pela 

articulação de um conjunto de ações visando à retirada de crianças e adolescentes de até 16 anos das práticas de 

trabalho infantil, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos, é do: 

 

a) Do Programa da Bolsa Família 

b) Do Sistema único de Assistência a Saúde 

c) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

d) Programa de Proteção a Família 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 
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De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS são condições para os repasses do Fundo Nacional de 

Assistência Social aos municípios: 

 

a) Instituição do Cadastro Único das organizações prestadoras de serviços socioassistenciais. 

b) Comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados a Assistência Social, alocados em seu respectivo 

Fundo de Assistência Social. 

c) Execução regular e permanente de projetos de enfrentamento da pobreza por entidades cadastradas pelo Sistema 

Público de Dados das Organizações de Assistência Social. 

d) Instituição e financiamento do Conselho de Assistência Social, de caráter permanente e composição paritária entre 

governo e sociedade civil. 

 

 

 

A política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Segundo o ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) tem como linha de ação: 

 

a) Municipalização do atendimento 

b) Proteção do trabalho do aprendiz 

c) Políticas e Programas de Assistência Social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitam. 

d) Mobilização da população contra a violência dos direitos da criança 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




