PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI
Concurso Público para o Provimento do cargo de

ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA
LEIA AS INSTRUÇÕES:
1) Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 40 (quarenta) questões objetivas;
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova;
2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃORESPOSTA.
3) O candidato só poderá entregar sua prova após 01 (uma) hora do início da mesma.

4) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas.
5) O candidato não poderá sair com o seu caderno de questões.
6) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço
eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

7) Quando terminar sua prova ASSINE A LISTA DE PRESENÇA, entregue ao Fiscal o Caderno de Questões e sua
Folha de Resposta contendo sua assinatura.

8) Será excluído do certame:
a) Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas ou relógios com a função de calculadora, bem como de rádios
gravadores, de “headphones”, de telefones celulares ou de fontes de consulta de qualquer espécie;
b) For surpreendido em conversa com outros candidatos;
c) Se ausentar da sala de realização da prova, levando consigo o Caderno de Questões e, ou, o Cartão-Resposta;
d) Deixar de assinar o Cartão-Resposta;
e) Perturbar, de qualquer forma o curso de realização da prova.
f) Rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma o cartão resposta.
g) Pintar a parte superior do cartão resposta (inscrição e cargo).
9) Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e
em hipótese alguma poderá ser substituído.
10) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
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.
11) 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, conforme modelo ex:
12) Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre as questões e conteúdo das
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
13) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o
rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do
certame.
.........................................................................................................................................................................................................
FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Com base no texto Visita, de Ferreira Gullar,
responda às questões 01 e 02.
VISITA
Sobre a minha mesa, na redação do jornal,
encontrei-o, numa tarde quente de verão. É um inseto que
parece um aeroplano de quatro asas translúcidas e gosta
de sobrevoar os açudes, os córregos e as poças de água.
É um bicho do mato e não da cidade. Mas que fazia ali,
sobre a minha mesa, em pleno coração da metrópole?
Parecia morto, mas notei que movia
nervosamente as estranhas e minúsculas mandíbulas.
Estava morrendo de sede, talvez pudesse salvá-lo.
Peguei-o pelas asas e levei-o até o banheiro. Depois de
acomodá-lo a um canto da pia, molhei a mão e deixei que
a água pingasse sobre a sua cabeça e suas asas.
Permaneceu imóvel. É, não tem mais jeito – pensei
comigo. Mas eis que ele se estremece todo e move a boca
molhada. A água tinha escorrido toda, era preciso arranjar
um meio de mantê-la ao seu alcance sem contudo afogálo. A outra pia talvez desse mais jeito. Transferi-o para lá,
acomodei-o e voltei para a redação.
Mas a memória tomara outro rumo. Lá na minha
terra, nosso grupo de meninos chamava esse bicho de
macaquinho voador e era diversão nossa caçá-los,
amarrá-los com uma linha e deixá-los voar acima de nossa
cabeça. Lembrava também do açude, na fazenda, onde
eles apareciam em formação de esquadrilha e pousavam
na água escura. Mas que diabo fazia no Rio, na avenida
Rio Branco, esse macaquinho voador? Teria ele voado do
Coroatá até aqui, só para me encontrar? Seria ele uma
estranha mensagem da natureza a este desertor?
Voltei ao banheiro e em tempo de evitar que o
servente o matasse. “Não faça isso com o coitado”.
“Coitado nada, esse bicho deve causar doença”. Tomei-o
da mão do homem e o pus de novo na pia. O homem ficou
espantado e saiu, sem saber que laços de afeição e
história me ligavam àquele estranho ser. Ajeitei-o, dei-lhe
água e voltei ao trabalho. Mas o tempo urgia, textos,
notícias, telefonemas, fui para casa sem me lembrar mais
dele.
(FERREIRA, Gullar. Melhores crônicas. Seleção Augusto
Sérgio Bastos. São Paulo: Global, 2004. p.174-175).

1. A visita de um inseto à redação do jornal provocou no
narrador:
a) revolta contra o invasor
b) desejo de eliminar o bicho
c) recordação da infância
d) vontade de desinfetar o ambiente
e) pedido ao servente para matar o intruso
2. O cronista informa que “laços de afeição e história” o
ligavam àquele estranho ser. Tais laços de afeição e
história podem ser compreendidos como:
a) sentimentos do passado

b) ilação sobre o futuro
c) mergulho no presente
d) agitação da vida moderna
e) dissipação da memória
3. Em “Estava morrendo de sede”, a locução adverbial em
destaque indica:
a) afirmação
b) dúvida
c) instrumento
d) causa
e) modo
4. Considere as frases quanto ao emprego da regência
verbal:
I. Fui para casa sem me lembrar mais dele.
II. O homem lembrou-se do macaquinho voador de sua
infância.
III. Ainda lembro o Coroatá das brincadeiras de criança.
Está (estão) correta(s):
a) apenas I
b) I e II
c) I e III
d) II e III
e) I, II e III
5. Em “notei que movia nervosamente as estranhas e
minúsculas mandíbulas”, a oração destacada classifica-se
como uma oração subordinada substantiva:
a) subjetiva
b) objetiva direta
c) objetiva indireta
d) predicativa
e) completiva nominal
6. Assinale a alternativa em que todas as palavras são
acentuadas devido à mesma regra de acentuação gráfica.
a) translúcida, córrego, água, metrópole.
b) memória, história, notícia, água.
c) minúscula, mandíbula, imóvel, notícia.
d) é, até, lá, também.
e) salvá-lo, acomodá-lo, afogá-lo, imóvel.
7. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão
grafadas corretamente:
a) mesa, defesa, empresa, framboesa.
b) pobreza, proeza, princeza, prazer.
c) calabreza, certeza, clareza, camponeza.
d) magreza, milaneza, marqueza, macieza.
e) francesa, franquesa, fraquesa, fortalesa.
8. Pelo que descreve o texto, o “macaquinho voador” da
crônica de Ferreira Gullar é um(a):

a) centopeia
b) borboleta
c) tanajura
d) vespa
e) libélula
9. Observe as frases:
I. Devem existir planos alternativos.
II. Devem haver soluções a curto prazo.
III. Os bancos haviam emitido inúmeros títulos financeiros.
Está (estão) correta(s):
a) apenas I
b) I e II
c) I e III
d) II e III
e) I, II e III
10. Em “nosso político é uma raposa velha”, o termo
grifado apresenta-se no sentido:
a) científico
b) instrucional
c) metalinguístico
d) conotativo
e) denotativo
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. 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 da política de atendimento, EXCETO:
a) Políticas sociais com a função protetiva da família,
contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida.
b) Políticas e programas de assistência social, em caráter
supletivo, para aqueles que deles necessitem.
c) Serviços especiais de prevenção e atendimento médico
e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos,
exploração, abuso, crueldade e opressão.
d) Serviço de identificação e localização de pais,
responsável, crianças e adolescentes desaparecidos.
e) Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos
direitos da criança e do adolescente.
12. Segundo IAMAMOTO (2005), o Serviço Social se
apresenta como uma profissão profundamente associada
à história da sociedade, e dessa forma, a profissão precisa
modificar-se conforme as conjunturas sociais tomam
novos direcionamentos.
A autora refere-se:

a) Movimento de Reconceituação
b) Projeto ético – político
c) Código de Ética Profissional
d) Lei de Regulamentação Profissional
e) Lei Orgânica de Assistência Social
13. São diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental,
EXCETO:
a) Reestruturação de assistência psiquiátrica hospitalar.
b) Expansão e consolidação da rede de Atenção
Psicossocial.
c) Atenção parcial e fragmentada a usuários de álcool e
outras drogas
d) Programa Permanente de Formação de profissionais para
a Reforma Psiquiátrica.
e) Inclusão social e empoderamento: geração de renda e
trabalho, intervenções na cultura, mobilização de usuários e
familiares.
14. Os fatores de risco para o uso de álcool e outras drogas
são características ou atributos de um indivíduo, grupo ou
ambiente de convívio social, que contribuem para aumentar
a probabilidade da ocorrência deste uso. Por sua vez, se tal
consumo ocorre na comunidade, é no âmbito comunitário
que terão lugar as práticas preventivas de maior impacto
sobre a vulnerabilidade e o risco.
Fatores de risco podem ser identificados em todos os
domínios da vida:
I - No domínio individual, como principais fatores de risco a
baixa auto-estima, falta de auto-controle e assertividade,
comportamento anti-social precoce, doenças pré-existentes.
II - Quanto à família, o uso de álcool e outras drogas pelos
pais é um fator de risco importante, assim como a ocorrência
de isolamento social entre os membros da família.
III - No domínio das relações interpessoais, os principais
fatores de risco são pares que usam drogas, ou ainda que
aprovem e/ou valorizam o seu uso; a rejeição sistemática de
regras, práticas ou atividades organizadas também é aqui
considerada como um sinalizador.
VI- Nos ambientes de formação e aprendizado, ocorre o
entrecruzamento de fatores de risco presentes em todos os
outros domínios.
Analisando os domínios apresentados pode-se afirmar que:
a) Apenas o domínio I está correto.
b) Os domínios I e II estão corretos.
c) Apenas o domínio II está correto.
d) Os domínios I, II e IV estão corretos.
e) Todos os domínios estão corretos.
15. No campo da assistência, a Portaria nº 224, de 29 de
janeiro de 1992 do Ministério da Saúde estabelece as
diretrizes para o atendimento nos serviços de saúde
mental, normatizando vários serviços substitutivos como:
atendimento ambulatorial com serviços de saúde mental
(unidade básica, centro de saúde e ambulatório), Centros
e Núcleos de atenção psicossocial (CAPS/NAPS),

Hospital-Dia (HD), Serviço de urgência psiquiátrica em
hospital-geral, leito psiquiátrico em hospital-geral, além de
definir padrões mínimos para o atendimento nos hospitais
psiquiátricos, até que sejam totalmente superados. A
Portaria nº 106, de 11 de fevereiro de 2000, cria outro tipo
de serviço:
a) Os Serviços Residenciais Terapêuticos em saúde
mental para pacientes de longa permanência em hospitais
psiquiátricos.
b) Os Serviços de Albergues em saúde mental.
c) Os Serviços Famílias Acolhedoras, como serviços que
organiza o acolhimento, na residência de famílias
acolhedoras.
d) Os Serviços Residenciais Terapêuticos em saúde
mental para pacientes e de curta permanência em
hospitais psiquiátricos.
e) O Serviço de Acolhimento Institucional para pacientes
residentes no interior.
16. De acordo com IAMAMOTO (2004), sobre as
dimensões Ético-políticas e Teórico-metodológicas no
Serviço Social Contemporâneo, julgue as sentenças e
assinale V para Verdadeiro e F para falso.
( ) A profissão é tanto um dado histórico, dissociável das
particularidades assumidas pela formação e
desenvolvimento a sociedade brasileira quanto resultante
dos sujeitos sociais que constroem sua trajetória e
redirecionam seus rumos.
( ) O exercício da profissão exige, portanto, um sujeito
profissional que tem competência para propor, para
negociar com a instituição os seus projetos, para defender
o seu campo de trabalho, suas qualificações e atribuições
profissionais.
( ) A categoria profissional desenvolve uma ação de cunho
sócio-educativo na prestação de serviços sociais
viabilizando o acesso aos direitos e aos meios de exercêlos, contribuindo para que necessidades e interesses dos
sujeitos de direitos adquiram visibilidade na cena pública e
possam, de fato, ser reconhecidos.
( ) Os profissionais afirmaram o compromisso com os
direitos e interesses dos usuários, na defesa da qualidade
dos serviços prestados, em herança conservadora do
passado.
Marque a alternativa que apresenta a sequencia correta.
a) V - V – V – V
b) V – V – V – F
c) F – V – V – F
d) V – F – V – F
e) F – V – V – F
17. Pertencem às diretrizes estratégicas do Plano Nacional
de Saúde do Sistema Penitenciário, EXCETO:

a) Prestar assistência parcial resolutiva, contínua e de
boa qualidade às necessidades de saúde da população
penitenciária.
b)Contribuir para o controle e/ou redução dos agravos
mais frequentes que acometem a população
penitenciária
c) Proporcionar o estabelecimento de parcerias por
meio do desenvolvimento de ações intersetoriais.
d) Provocar o reconhecimento da saúde como um
direito da cidadania
e) Definir e implementar ações e serviços consoantes
com os princípios e diretrizes do SUS.
18. O fenômeno da negligência e do abuso da criança e do
adolescente é uma realidade que se observa em diversas
culturas desde os tempos mais remotos. A preocupação com
a proteção da criança, segundo KRINSKY et al (1985), data
do século XIX, quando a criança passa a ser vista como um
ser humano autônomo. As crianças, seres diversos dos
adultos, precisariam de cuidados e de proteção para que
pudessem se desenvolver plenamente. Considerando esse
fenômeno assinale a alternativa INCORRETA:
a) A negligência é a negação desses cuidados: a falta de
atenção, de interesse e de esquecimento.
b) A negligência ocorre devido à dificuldade na interação
entre os membros da família, o ambiente físico, o simbólico
e a sociedade.
c) Envolve atos de omissão, nos quais os adultos
responsáveis não provêm adequadamente os nutrientes
para o corpo nem suporte para o psiquismo, não oferecem
supervisão e proteção adequadas e estão física e
emocionalmente indisponíveis para a criança.
d) A negligência não é reconhecida mundialmente como um
problema de saúde pública, devido a sua incidência ser
bastante elevada, como mostram as estatísticas nacionais e
internacionais.
e) A identificação da negligência no dia-a-dia do trabalho do
profissional de saúde é complexa, devido às dificuldades
socioeconômicas da população, o que leva ao
questionamento da existência de intencionalidade.
19. Assinale a alternativa que identifica alguns instrumentos
de trabalho “face a face ” consagrados na história da
profissão:
a) Observação participante, entrevista individual e grupal,
visita domiciliar, reunião e dinâmica de grupo.
b) Entrevista individual e grupal, visita domiciliar, reunião,
dinâmica de grupo e parecer social.
c) Mobilização de comunidade, visita institucional, reunião,
dinâmica de grupo e relatório social
d) Visita institucional, reunião, diário de campo, entrevista
individual e livros de registros.
e) Observação, entrevista grupal, visita domiciliar, reunião
e dinâmica de grupo.

20. “Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e
projetos locais de acolhimento, convivência e socialização
de famílias e de indivíduos, conforme identificação da
situação de vulnerabilidade apresentada. Deverão incluir
as pessoas com deficiência e ser organizados em rede, de
modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas.”

c) Plano de Assistência Social, Censo SUAS, Orçamento e
Relatório Anual de Gestão.
d) Plano de Assistência Social, Orçamento, Monitoramento,
Avaliação e Gestão da Informação e Relatório Anual de
Gestão.
e) Plano de Gestão, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano
Plurianual e Avaliação e Gestão da Informação.

O trecho do texto citado refere-se:

25. De acordo com o Art. 54 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, é dever do Estado assegurar às crianças e
adolescentes:

a) Proteção Social Básica.
b) Proteção Social Especial.
c) Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com
deficiência e idosas.
d) Proteção Social Especial de Média Complexidade.
e) Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
21. Os serviços socioassistenciais no SUAS são
organizados segundo as seguintes referências:
a) Proteção social básica, proteção social especial de
média complexidade e proteção social especial de alta
complexidade.
b) Vigilância social, proteção social e defesa social e
institucional.
c) Vigilância social, segurança de acolhida e direito de
convivência familiar e comunitária.
d) Vigilância comunitária, proteção social e controle social
e) Vigilância Social, proteção social e defesa social
22. Processo heterogêneo, multidimensional, espacial e
temporal que impossibilita parte da população de partilhar
dos bens e recursos produzidos pela sociedade,
conduzindo à privação, ao abandono e à expulsão dessa
população dos espaços sociais.
O conceito acima se refere a:
a) Questão social
b) Pobreza
c) Vulnerabilidade social
d) Exclusão social
e) Negligência
23. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma
segurança garantida pela proteção social.
a) Segurança de Sobrevivência
b) Segurança de Convívio ou de vivência familiar,
comunitária e social
c) Segurança Social de Renda
d) Segurança de Acolhida
e) Segurança Alimentar e Nutricional.
24. Os instrumentos de gestão são ferramentas de
planejamento da Política do SUAS, sendo eles:
a) Plano de Assistência Social, Monitoramento, Avaliação,
Gestão, Relatório Anual da Gestão.
b) Demonstrativo Sintético, Plano de Assistência Social,
Orçamento, Monitoramento e Avaliação.

a) Ensino médio, obrigatório e gratuito, inclusive para os que
a ele não tiveram acesso na idade própria.
b) Atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, apenas na educação infantil.
c) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero
a dez anos de idade.
d) Acesso aos níveis médios mais elevados do ensino, da
pesquisa e da artística, segundo a capacidade de cada um.
e) Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições
do adolescente Trabalhador.
26. Segundo o Código de Ética é vetado ao/à Assistente
Social:
a) Contribuir para a viabilização da participação efetiva da
população usuária nas decisões institucionais.
b) Intervir na prestação de serviços que sejam efetuados por
outro/a profissional, salvo a pedido desse/a profissional,
caso urgência, seguido da imediata comunicação ao/à
profissional e a intervenção fizer parte da metodologia
adotada.
c) Esclarecer aos/às usuários/as, ao iniciar o trabalho, sobre
os objetivos e a amplitude de sua atuação profissional.
d) Contribuir para alteração da correlação de forças
institucionais, apoiando as legítimas demandas de interesse
da população.
e) Repassar ao seu substituto as informações necessárias à
continuidade do trabalho.
27. SOUSA (2006) enfatiza que qualquer situação que
chega ao Serviço Social deve ser analisada a partir de quais
dimensões?
a) Ético e política
b) Singularidade e universalidade
c) Tomismo e neoliberal
d) Investigativa e operativa
e) Singularidade e totalidade
28. O Plano de Assistência Social, dentro de um processo
que envolve mediações políticas e aproximações
sucessivas à realidade que ser quer transformar,
identificando necessidades sociais da população alvo, bem
como os meios adequados para a sua superação.
O Plano, portanto, é instrumento de um processo, não um
fim em si
mesmo. A elaboração do Plano ganhará
relevância política se for capaz de:

a) Desconstruir o debate sobre o campo de ação da
assistência social;
b) Produzir dados consistentes sobre as necessidades
sociais individuais e coletivas dos grupos aos quais se
dirige;
c) Colocar em questão a natureza e o alcance social dos
benefícios nessa área;
d) Conduzir os gestores da assistência social a inseri-la na
lei orçamentária anual.
e) Quando se torna elemento estratégico para a
implantação de um Sistema, improvisado, caótico –
emergencial e fragmentado – com comando, direção,
continuidade e sistematização.
29. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do
Adolescente são órgãos deliberativos, previstos pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente. Julgue os itens
abaixo e assinale o que trata das principais atribuições do
referido conselho.
I – Conhecer a realidade do seu território de atuação e
definir as prioridades para o atendimento da população
infanto-juvenil.
II- Convocar, nas esferas nacional, estadual e municipal,
as Conferências dos Direitos da Criança e do Adolescente.
III – Representar ao Ministério Público para efeito das
ações de perda ou suspensão do poder familiar, depois
de esgotadas as possibilidades de manutenção da criança
ou do adolescente junto à família natural.
IV – Definir, em um plano que considere as prioridades da
infância e da adolescência de sua região de abrangência,
a ações a serem executadas.
Dentre os itens são atribuições do conselho:
a) Os itens I, II e III.
b) Os itens II,III e IV
c) Os itens I, III e IV
d) Os itens I, II e IV
e) Todos os itens são corretos.
30. O controle social pode ser feito individualmente, por
qualquer cidadão, ou por um grupo de pessoas. Os
conselhos gestores de políticas públicas são canais
efetivos de participação, que permitem estabelecer uma
sociedade na qual a cidadania deixe de ser apenas um
direito, mas uma realidade. A importância dos conselhos
está no seu papel de fortalecimento da participação
democrática da população na formulação e implementação
de políticas públicas.
Assinale a única alternativa correta quanto aos conselhos:
a) Os conselhos são de natureza exclusivamente
deliberativa;
b) Os conselhos apenas controlam a execução das políticas
públicas setoriais;
c) Os conselhos são espaços privados de composição plural
e paritária entre Estado e sociedade civil
d) Os conselhos são o principal canal de participação
popular nos níveis de proteção básica e especial;

e) Os conselhos devem ser compostos por um número par
de conselheiros. Mas há exceções à regra da paridade dos
conselhos, tais como na saúde e na segurança alimentar. Os
conselhos de saúde, por exemplo, são compostos por 25%
de representantes de entidades governamentais, 25% de
representantes de entidades não-governamentais e 50% de
usuários dos serviços de saúde do SUS.
31. Analise as sentenças e coloque V para verdadeiro e F
para falso:
( ) O BPC integra a Proteção Social Básica no âmbito do
Sistema Único de Assistência Social – SUAS e para acessálo não é necessário ter contribuído com a Previdência
Social.
( ) A Renda Mensal Vitalícia, criada no âmbito da previdência
social, foi extinta a partir de 01 de janeiro de 1996, quando
entrou em vigor a concessão do BPC. A permanência desta
ação orçamentária ocorre para que o pressuposto no artigo
40, da lei 8.742/93 (LOAS) se cumpra e não haja dissolução
de continuidade no atendimento à população anteriormente
contemplada com o benefício previdenciário (RMV).
( ) O BPC é um benefício da Política de Assistência
Social, individual, não
vitalício e intransferível, que
garante a transferência mensal de 1 (um) salário mínimo
ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à
pessoa com
deficiência, de qualquer idade, com
impedimentos de longo prazo, de natureza
física,
mental, intelectual ou sensorial, que comprovem
não
possuir meios para
prover a própria manutenção nem
de tê-la provida por sua família.
a) V – F –V
b) F – V – V
c) V – F – F
d) V – V – V
e) F – F – V
32. Sobre Benefícios Eventuais é correto afirmar, EXCETO:
a) Configuram-se como elementos potencializadores da
proteção ofertada pelos serviços de natureza apenas
especial, contribuindo dessa forma, com o fortalecimento
das potencialidades de indivíduos e familiares.
b) São benefícios da Política Nacional de Assistência
Social (PNAS), de caráter suplementar e provisório,
prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de morte,
nascimento, calamidade pública e situações de
vulnerabilidade temporária.
c) Juntamente com os serviços socioassistencias,
integram organicamente as garantias do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) com fundamentação nos
princípios de cidadania e dos direitos sociais e humanos.
d) A oferta de Benefícios Eventuais pode ocorrer mediante
apresentação de demandas por parte de indivíduos e
familiares em situação de vulnerabilidade, ou por
identificação dessas situações no atendimento dos
usuários nos serviços socioassistenciais e do

acompanhamento sociofamiliar no âmbito da Proteção
Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).
e) O Protocolo de Gestão Integrada de Serviços,
Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do
SUAS trata dessa articulação entre a prestação dos
Benefícios Eventuais e os serviços socioassistenciais.
33. As sentenças tratam corretamente dos Serviços de
Acolhimento para Idosos, EXCETO:
a) Idosos/as com vínculos de parentesco ou afinidade
(casais, irmãos, amigos e etc) devem ser atendidos na
mesma unidade.
b) Casa-lar é unidade residencial de até 30 idosos. Deve
contar com pessoal habilitado, treinado e supervisionado
por equipe técnica capacitada para auxiliar nas atividades
diárias.
c) Abrigo institucional deve dispor de equipe
preferencialmente capacitada em gerontologia.
d) República é um serviço de acolhimento desenvolvido
em sistema de autogestão ou co-gestão, sendo o imóvel e
algumas tarifas subsidiadas, quando necessário.
e) Acolhimento para pessoas idosas com 60 anos ou mais,
de ambos o sexos, independente e/ou com diversos graus
de dependência.

e) F – F – V
36. A Câmara de Vereadores de Piripiri, na próxima
legislatura, que se inicia em 2013 (eleição em outubro de
2012) terá, no máximo, quantos vereadores?
a) 9
b) 10
c) 11
d) 13
e) 15
37. Pelos dados do IBGE e do TSE, mais de .....(1)....... da
população de Piripiri é formada de eleitores. Assim, o
município de Piripiri, em 2011, tem, aproximadamente, ........
(2).......... eleitores.
As lacunas (1) e (2) são preenchidas, correta e
respectivamente, pelos dados dispostos na alternativa:
a) 65% – 41.000
b) 55% – 34.000
c) 63% – 39.000
d) 68% – 42.000
e) 58% – 35.000
38. Leia atentamente o texto seguinte:

34. A proteção social especial opera por meio da oferta de:
a) Centros de Referência de Assistência Social (CRAS),
territorializados de acordo com o porte do município.
b) Serviços e projetos de capacitação e inserção produtiva.
c) Benefícios eventuais.
d) Rede de serviços socioeducativos direcionados para
grupos geracionais, intergeracionais, grupos de interesse,
entre outros.
e) Rede de serviços de atendimento domiciliar, albergues,
abrigos, moradias provisórias para adultos e idosos,
garantindo a convivência familiar e comunitária.
35. Sobre a matricialidade sociofamiliar como eixo
estruturante do Sistema Único de Assistência Social,
assinale V para Verdadeiro e F para Falso:
( ) Reconhecimento da importância da família no contexto
da vida social, de acordo com os Art. 203 e 204 da
Constituição Federal.
( ) A família, independentemente dos formatos ou modelos
que assume,
é mediadora das relações entre os sujeitos
e a coletividade, delimitando,
continuamente
os
deslocamentos entre o público e o privado, bem como
geradora de modalidades comunitárias de vida.
( ) Família: um conjunto de pessoas que se acham unidas
por laços
consangüíneos,
afetivos
e/ou
de
solidariedade.
Assinale a alternativa correta:
a) V – V – V
b) V – F – V
c) F – V – V
d) V – V – F

“As condições climáticas do município de Piripiri (com
altitude da sede a ...(1).... acima do nível do mar),
apresentam temperaturas .........(2)..........., com clima quente
tropical. A precipitação pluviométrica média anual é definida
no Regime Equatorial Marítimo, com isoietas anuais em .......
(3)......., cerca de 5 a 6 meses como os mais chuvosos e
período restante do ano de estação seca. O trimestre mais
úmido é o formado pelos meses de .....(4).......”.
(Apud Ministério de Minas e Energia, CPRM, Projeto
Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água
Subterrânea, Diagnóstico do Município de Piripiri, 2004. p.3.
Modificado)
Observe que no texto foram retirados termos referentes a
elementos geográficos do Município de Piripiri. Assinale,
dentre as alternativas seguintes, aquela que indica
corretamente os termos retirados do texto.
a) (1): 160m – (2): mínimas de 20ºC e máximas 38ºC – (3):
entre 1.200 a 1.800mm – (4): janeiro, fevereiro e março.
b) (1): 60m – (2): mínimas de 26ºC e máximas 38ºC – (3):
entre 800 a 1.600mm – (4): fevereiro, março, abril.
c) (1): 200m – (2): mínimas de 26ºC e máximas 38ºC – (3):
entre 800 a 1.600mm – (4): janeiro, fevereiro, março.
d) (1): 250m – (2): mínimas de 26ºC e máximas 38ºC – (3):
entre 600 a 1.000mm – (4): fevereiro, março, abril.
e) (1): 250m – (2): mínimas de 20ºC e máximas 40ºC – (3):
entre 600 a 1.200mm – (4): fevereiro, março, abril.
39. Ele nasceu onde hoje é o “Bairro da Estação”, na
cidade de Piripiri. Produziu literatura bastante para
memorização de seu nome no cenário cultural do Estado

do Piauí. Fundador da APL (Academia Piauiense de
Letras). Foi jornalista andarilho, repentista e tribuno
ardoroso. Possuía um prelo portátil e em qualquer parte
onde estivesse editava seu jornal A Jornada, periódico
ambulante que manteve por vários anos, sendo ele
sozinho, e ao mesmo tempo, redator, revisor e tipógrafo.
Redigia, compunha, executava clichês de madeira para
ilustrar o jornal e, afinal, o imprimia. Também foi exímio
desenhista, pintor, xilógrafo e escultor. O texto acima se
reporta a:
a) Aurélio Dantas
b) João Freitas Filho (Lolô Freitas)
c) José Newton de Freitas
d) Baurélio Mangabeira
e) Elias de Oliveira.
40. Observe a foto seguinte:

A foto acima, colhida no portal www.vejapiripiri.com (link
historiando), retrata Rua de Piripiri em algum ano da
década de 1940.
Nesta década, anos 40 do século passado, um fato
marcante para o Município de Piripiri foi:
a) a conclusão das obras do açude Caldeirão, construído
para barrar as águas do Rio Caldeirão, um afluente do Rio
dos Matos.
b) a pavimentação da BR-343, entre Piripiri e Teresina.
c) A grande seca, a maior do século XX na região de Piripiri.
d) A construção da atual Igreja de Nossa Senhora dos
Remédios, considerada “o principal cartão postal de Piripiri”,
localizada no centro da cidade.
e) todas as alternativas anteriores são INCORRETAS.

