
 

PARTE 1- LINGUA PORTUGUESA 

Texto 

 Família de Kevin deve receber parte de 
bilheteria do Corinthians  Lucas Reis, de São 
Paulo.  

A  família  do  garoto  Kevin  Espada,  14,  
morto  por  um sinalizador  atirado  por  
torcedores  corintianos  em  Oruro,  na 
Bolívia,  deve  receber  parte  da  bilheteria  
de um  dos próximos jogos do Corinthians, 
seja da Libertadores, seja do Campeonato 
Paulista ou até mesmo um amistoso.  

A informação  obtida  pela  Folha  foi  
confirmada  nesta segunda-feira pelo próprio 
clube. A ideia foi sugerida na última sexta-
feira durante uma reunião entre os cartolas 
alvinegros.  

O Corinthians  informou  que  pretende  
encontrar  uma solução  para  o  caso  até  o  
fim  da  próxima  semana, 
independentemente  do  julgamento  da  
Conmebol,  que  deve ocorrer em até três 
dias.   

A família de Kevin  

Uma das possibilidades é que o jogo contra o 
Tijuana, na semana  que  vem,  no  Pacaembu,  
seja  o  escolhido.  Caso  a decisão da 
Conmebol demore, ou seja desfavorável e o 
estádio continue com portões fechados, uma 
partida do Estadual será escolhida.  

A  ideia,  segundo  o  Corinthians,  não  consta  
da  defesa jurídica  enviada  à  Conmebol  na  
semana  passada.  O  clube também  não  
decidiu  ainda  o  percentual  da  renda  bruta  
ou líquida que será repassado.  

A  iniciativa  de  indenizar  os  parentes  de  
Kevin,  segundo apurou  a  reportagem,  
engloba  uma  investida  para  suavizar  a 
imagem  corintiana,  arranhada  
internacionalmente  após  o fatídico episódio.  

Dentro do clube, há quem defenda que o 
Corinthians teve uma  atitude  jurídica  
perfeita,  mas  atabalhoada  em  relação  à 
atitude e imagem.  

Em  Oruro,  a  Folha  apurou  que  parentes  
de  Kevin  não concordaram com a atitude 
dos seus pais, que optaram por não entrar  

com  ação  pedindo  uma  indenização  ao  
Corinthians. Limbert  e  Carola,  os  pais  de  
Kevin,  justificaram  que  não queriam ser 
acusados de utilizar o filho com fins 
mercantilistas.  

“Ninguém  [San  José  ou  Corinthians]  entrou  
em  contato para dizer que se importa com o 
que aconteceu”, disse Limbert, há uma 
semana.  

Luiz  Felipe  Santoro,  advogado  do  clube,  
aguarda que a Conmebol julgue o clube até 
sexta -- o que viabilizaria a entrada da  
torcida  no  próximo  jogo  em  casa,  contra  o  
Tijuana,  na semana  que  vem.  “Estou  
otimista,  confio  na  argumentação jurídica 
do clube”, disse o advogado.   

Fonte: Colaborou Eduardo Ohata, de São 
Paulo. http://www.folhaonline.com.br/.  

Questão 01 

Marque a alternativa correta, de acordo 
com o texto:    

A. A indenização aos parentes do garoto 
que foi vítima do sinalizador atirado 
por torcedores corintianos, em 
Oruro, não objetiva suavizar a 
imagem corintiana, que foi 
manchada internacionalmente.  

B. Para os pais de Kevin, seria mais 
importante que os clubes San José e 
Corinthians tivessem entrado em 
contato e manifestado pesar pelo 
acontecido do que quererem 
indenizá-los pela perda do filho.  

C. A indenização a ser arrecadada será 
dos jogos do Corinthians da  
Libertadores,  do  Campeonato 
Paulista e de um amistoso.  

D. Todas as alternativas anteriores 
estão corretas. 

E. nenhuma alternativa anterior está 
correta. 

 

Questão 02 

No trecho seguinte, retirado do 1º 
parágrafo do texto, os termos destacados 
classificam-se, respectivamente, como: 



 

“Uma das possibilidades é que o jogo contra o 
Tijuana, na semana  que  vem,  no  Pacaembu,  
seja  o  escolhido.” 

A. Preposição e conjunção integrante; 

B. Conjunção integrante e preposição; 

C. Preposição e pronome relativo; 

D. Pronome relativo e Conjunção 
integrante; 

E. Conjunção integrante e pronome 
relativo. 

 

Questão 03 

No período do texto: “A  ideia,  segundo  o  
Corinthians,  não  consta  da  defesa jurídica  
enviada  à  Conmebol  na  semana  passada.”, a 
conjunção destacada está no mesmo 
campo semântico de: 

A. Embora; 

B. Ao asso que; 

C. Porque; 

D. Consoante; 

E. Para que. 

Questão 04 

A oração destacada, presente no texto, 
classifica-se como: “Dentro do clube, há 
quem defenda que o Corinthians teve uma  
atitude  jurídica  perfeita.” 

A. Oração subordinada substantiva 
objetiva direta. 

B. Oração subordinada adjetiva 
restritiva. 

C. Oração subordinada adverbial 
causal. 

D. Oração coordenada sindética 
explicativa. 

E. Oração coordenada assindética. 

 

Questão 05 

Na frase do texto, “Limbert  e  Carola,  os  
pais  de  Kevin,  justificaram  que  não  

queriam ser acusados de utilizar o filho com 
fins mercantilistas..”, as vírgulas foram 
usadas para: 

A. Isolar um adjunto adverbial 
deslocado; 

B. Separar um aposto; 

C. Destacar um vocativo; 

D. Separar elementos de uma 
enumeração; 

E. Isolar uma oração subordinada 
adjetiva explicativa. 

Questão 06 

Em qual alternativa o vocábulo dos 
parênteses não corresponde ao sinônimo 
do termo destacado?   

A. A  ideia  foi  sugerida  na  última  
sexta-feira  durante uma  reunião  
entre  os  cartolas  alvinegros. 
(aconselhada)  

B. O clube também não decidiu ainda o 
percentual da renda bruta ou líquida 
que será repassado. (definiu)  

C. O Corinthians informou que 
pretende encontrar uma solução 
para o caso até o fim da próxima 
semana. (deseja) 

D. Dentro do clube, há quem defenda 
que o Corinthians teve uma atitude 
jurídica perfeita, mas atabalhoada  
em relação à atitude e à imagem. 
(calma) 

E. Caso a decisão da Conmebol 
demore, uma  partida do Estadual 
será escolhida. (deliberação) 

 

Questão 07 

Assinale a alternativa cujo verbo  
destacado  apresenta  a  mesma  regência  
do destacado no período abaixo, de 



 

acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e em relação à regência 
verbal.  

Luiz  Felipe  Santoro,  advogado  do  clube,  
aguarda que a Conmebol julgue o clube até 
sexta-feira.   

A. Perdoou-lhe uma dívida antiga. 

B. Esqueceram-se da apresentação no 
Congresso.  

C. Cícero joga futebol todos os finais de 
semana.  

D. Sônia estava no Hotel Central.  

E. Bárbara ficou desolada com o 
resultado do exame. 

 

Questão 08 

Obedecendo  às  regras  de  passagem  do  
discurso  direto para  o  discurso  indireto,  
assinale  a  alternativa  correta relativa ao 
trecho abaixo.   

  "Estou otimista, confio na argumentação 
jurídica do clube", disse o advogado.   

A. O advogado  disse  que  esteve  
otimista,  confiou  na argumentação 
jurídica do clube.  

B. O advogado  disse  que  estará  
otimista,  confiará  na argumentação 
jurídica do clube.  

C. O advogado disse que estaria 
otimista, confiaria na argumentação 
jurídica do clube.  

D. O advogado disse que estivera 
otimista, confiara na argumentação 
jurídica do clube. 

E. O advogado disse que estava 
otimista, confiava na argumentação 
jurídica do clube.  

Questão 09 

Na frase: “Ninguém  [San  José  ou  
Corinthians]  entrou  em  contato para dizer 
que se importa com o que aconteceu”, o 
termo destacado é: 

A. Pronome demonstrativo; 

B. Artigo definido; 

C. Pronome oblíquo; 

D. Artigo indefinido; 

E. Nenhuma das alternativas 
anteriores. 

 

Questão 10 

Assinale a alternativa em que a palavra 
destacada tenha a mesma  classificação  
do  termo  destacado  na  oração abaixo: 

Os pais de Kevin não pediram indenização ao 
Corinthians.   

A. Os familiares mostraram-se 
chocados.  

B. Sujeitos a linchamento, os torcedores 
fugiram. 

C. Ficaram revoltados com a situação.  

D. Amigos foram ao velório do menino.  

E. Talvez processem a equipe.  

Questão 11 

A  palavra  que apresenta  o  mesmo 
processo de formação do vocábulo 
bilheteria, é:  

A. Aguardente.  

B. Igualdade.  

C. Anormal.  

D. Amanhecer.  

E. Automóvel. 

Questão 12 

Há sujeito indeterminado em: 

A. Entraram os culpados pela porta.  

B. Estavam muito abatidos o pai e a 
mãe do garoto.  



 

C. Choveu muito em São Paulo.  

D. O clube teve uma atitude jurídica 
perfeita.  

E. Vive-se solitariamente nas grandes 
cidades. 

 

Questão 13 

A justificativa de acentuação da palavra 
Bolívia é: 

A. Oxítona terminada em A; 

B. Oxítona terminada em ditongo; 

C. Paroxítona terminada em ditongo; 

D. Paroxítona terminada em A; 

E. Toda paroxítona é acentuada. 

 

Questão 14 

 Assinale  a alternativa incorreta, em  
relação  à  ocorrência  ou  não  de  crase:  

A. Ontem à noite encontrei um velho 
amigo de escola.  

B. Quando foi a  São Paulo,  visitou  
todos  os  museus  e igrejas.  

C. Às vezes, é melhor permanecer 
calado.  

D. Lançaram um ferro à vapor sem fio. 

E. Por estar chovendo,  o  céu  
escureceu  às  quatro da tarde.  

 

 

 

 

 

 

 

Questão 15 

Leia: 

 

 

Na oração “Ele está no trono.” O termo 
destacado é: 

A. aposto 

B. sujeito  

C. adjunto adnominal 

D. adjunto adverbial 

E. predicativo do sujeito 

PARTE 2 –ESPECÍFICA 
 
Questão 16 
De acordo com a Lei orgânica da Assistência 

Social no art.15 compete aos municípios: 

I-Efetuar o pagamento de benefício do 

BPC 

II-Estimular e apoiar técnica e 

financeiramente as associações e 

consórcios municipais. 

III-Atender as ações assistências de 

caráter de emergência. 

IV-Efetuar pagamento dos auxílios 

natalidade e funeral. 

 - Marque a alternativa que apresenta correta 

A. I,II,(  ) 

B. I,IV(  ) 

C. II,IV(  ) 

D. III,IV(  ) 

E. NDA(  )  

 

Questão 17 

A IX Conferência Nacional de Assistência 

Social, realizar-se-á em Brasília, Distrito 

Federal, no período de 16 a 19 de dezembro de 

2013 e terá como tema: 

I-A gestão e o financiamento na efetivação da 

LOAS 

II-A gestão e o co-financiamento na efetivação 

do SUAS 



 

III-A gestão e o financiamento na efetivação da 

NOB-RH 

 

Marque a alternativa que se apresenta correta: 

A. I,II (  ) 

B. I,II,III (  ) 

C. II,III,IV (  ) 

D. Nenhuma alternativa está correta(  ) 

E. Todas as alternativas estão corretas (  ) 

 

Questão 18  

A respeito das entidades de atendimento ao 

idoso no art.48 

São linhas de atendimento ao idoso for-se que 

por meio do conjunto articulado de ações 

governamentais e não governamentais 

A. As entidades de atendimento são 

responsáveis pela manutenção das 

próprias unidades, observadas as 

normas de planejamento e execução 

emanadas do órgão competente da 

politica nacional do idoso.  

B. Preservação dos vínculos familiares 

C. Manutenção do idoso na mesma 

instituição, salve em caso de força 

maior. 

D. Manutenção do idoso na mesma 

instituição, sem observância de caso de 

força maior. 

 

Marque a opção que apresenta apenas a 

afirmativa correta: 

A. I( )  

B. II ( )   

C. III ( ) 

D. I,III ( ) 

E. I, IV( ) 

 

Questão 19 

Os casos de suspeita  ou, confirmação de maus 

tratos contra o idoso serão obrigatoriamente 

comunicados pelos profissionais de saúde a 

quaisquer dos seguintes órgãos:  

I-Conselho do Idoso e Conselho Tutelar  

II-Autoridade policial 

III-Conselho Nacional e Estadual do idoso 

IV-Ministério Publico 

Marque a alternativa correta: 

A. I,II,III( ) 

B. I,III,IV ( ) 

C. II,III,IV ( ) 

D. Apenas I( ) 

E. NDA 

 

 

Questão 20 

Segundo a NOB-RH/SUAS, são princípios 

éticos que orientam a intervenção dos 

profissionais da área de assistência social: 

I-Defesa intransigente dos direitos 

socioassistenciais 

II-Compromisso em ofertar serviços, 

programas, projetos e benefícios de qualidade 

que garantam a oportunidade de convívio para o 

fortalecimento de laços familiares e sociais. 

III- Proteção á privacidade dos usuários 

observando o si- gilo profissional, preservando 

sua privacidade e o opção e resgatando 

sua história. 

Marque a alternativa correta: 

A. I  
B. II  
C. III  
D. II,III  
E. Todas alternativas estão corretas   

 

Questão 21 

A capacitação dos trabalhadores da área da 

assistência social deve ser promovida com a 

finalidade de produzir e difundir conhecimento. 

I- O capacita SUAS é o programa nacional de 

capacitação dos trabalhadores do sistema 

único da  

II- A Paraíba foi o primeiro estado brasileiro a 

realizar o capacita Suas nos dias 09 á 12 de 

setembro de 2013. 

III-  

IV- Um dos temas abordados pela representante do 

MDS Luciana Jaccoud foi o Plano Brasil sem 

Miséria. 

Marque apenas a opção incorreta: 

 

A.I  

B. II  
C.III  

D.I,II  

E. II,III  
 



 

Questão 22 

N o que se refere ao Beneficio de Prestação  

Continuada: 

I-O BPC, não é aposentadoria e nem pensão 

e não dar direito ao 13º salario 

II- O BPC, não pode der acumulado com 

outro benefício, exceto com seguro 

desemprego. 

III-O BPC foi instituído 

Pela constituição  federal, de 1988 e 

regulamentada pela Lei Orgânica da 

Assistência Social-LOAS, Lei nº 12.435 de 

7/12/1993 

Marque as alternativas incorretas: 

A.  I  

B.  II  

C.  III  

D. I,II  

E.  II ,III  

 

Questão 23 

Em dezembro de 2011, com um investimento de 

aproximadamente R$23 bilhões, a abrangencia 

do BPC atingiu 3.595,337 beneficiários sendo: 

I      -53 % pessoas com deficiência 

I       I-47%pessoas com deficiência 

I      II-53%pessoas idosas 

       IV-47%pessoas idosas 

      Marque a alternativa correta: 

A. I ( ) 

B. II,III( ) 

C. III( ) 

D. I,II( ) 

E. I,IV( ) 

 

Questão 24 

Dentre as ações de gestão territorial da proteção 

social básica, destaca-se: 

I-Busca ativa 

II-Promoção da articulação intersetorial 

III-Articulação da rede socioassistencial de 

proteção social básica referenciada ao CRAS. 

Marque a alternativa que se apresenta correta: 

A. I( ) 

B. II( ) 

C. III( ) 

D. I,II( ) 

E. II,III( ) 

Questão 25 

Segundo a politica nacional para população em 

situação de rua, cabe á politica de assistência 

social o desenvolvimento de serviços, 

programas e projetos a fim de: 

I-Adotar padrão básico de qualidade, segurança 

e conforto na estruturação e restruturação dos 

serviços de acolhimento temporário. 

II-Proporcionar o acesso das pessoas em 

situação de rua que não possuam benefícios de 

transferência de renda. 

III-Criar meios de articulação entre sistema 

único da assistência social e o sistema 

previdenciário para qualificar a oferta dos 

serviços. 

IV-Implementar centros de referencia 

especializado para atendimento da população 

em situação de rua no âmbito da proteçao básica 

no sistema único da assistência social. 

Todas as alternativas estão incorretas exceto 

uma, marque-a: 

A. I-(  ) 

B. II (  ) 

C. III (  ) 

D. IV (  ) 

E. NDE 

Questão 26 

Segundo a tipificação nacional dos serviços 

socioassistenciais de PSE cuja oferta da atenção 

especializada volta-se para as pessoas em 

situação de rua: E PSE de média complexidade: 

I-Serviços de acolhimento em  republica (para 

pessoas em processo de saída das ruas). 

II-Serviço de acolhimento institucional para 

indivíduos e famílias em situação de rua. 

III-Serviço especializado para pessoas em 

situação de rua 

IV-Serviço especializado em abordagem social 

Marque o resultado da somatória 



 

A. I-3 

B. II( )7 

C. III-( )5 

D. IV-( )4 

E. NDA 

Questão 27 

Em conformidade com a tipificação nacional de 

serviços socioassistenciais constituem serviços 

de Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade: 

I-Serviço de acolhimento institucional 

II-Serviço de acolhimento em republica 

III-Serviço de acolhimento em família 

acolhedora 

IV-Serviço de proteção em situação de 

calamidade pública e de emergência. 

Marque o resultado da somatória: 

A. 10 

B. 3 

C. 5 

D. 7 

E. NDA 

Questão 28 

  De acordo com o estatuto da criança e do 

adolescente, no       que se refere do direto á 

convivência familiar e comunitária: 

I-Toda criança tem direito a ser educada no seio 

da sua família e excepcionalmente em família 

biológica, assegurada a convivência em 

ambiente livre de pessoas de outras crenças. 

II-Buscar refúgio, auxilio e orientação. 

Os filhos havidos, ou não da relação do 

casamento, ou por doação não terão os mesmos 

direitos. 

Marque a alternativa correta: 

A. II 

B. I 

C. I,II,III 

D. III 

E. Todas as alternativas estão incorretas 

 

 

 

 

Questão29  

     De acordo com o art.16 as instituições 

deliberativas do      SUAS, de caráter 

permanente e composição paritária entre 

governo e sociedade civil são: 

 

I. Conselho Nacional de Assistência Social 

II. Conselho Estadual da Assistência Social 

III. Conselho de Assistência Social do Distrito 

Federal 

IV. Conselho Municipal de Assistência Social 

V. NDA 

Marque a somatória correta: 

A. ( ) III 

B. (  ) v 

C. (  )IV 

D. (  )X 

E. (   )V 

 

Questão 30 

Dos direitos e das responsabilidades gerais do 

assistente social.Art.2º constituem direitos do 

assistente social: 

I-Garantia e defesa e suas atribuições e 

prerrogativas, estabelecidas na Lei de 

Regulamentação da Profissão e dos princípios 

firmados neste código. 

II- São deveres do assistente social na suas 

relações com os usuários 

III-Exercer sua autoridade de maneira alimita ou 

cecear o direito do usuário de participar e 

decidir livremente seus interesses. 

IV-Livre exercício das atividades inerente a 

profissão. 

Marque a alternativa correta: 

A. I,II 

B. I,II,III 

C. I,IV 

D.  II,IV 

E. NDA 

 

 

 



 

Questão 31 

A equipe técnica do serviço de convivência e 

fortalecimento de vinculo é composta pelos 

seguintes profissionais: 

I- Técnico de referência, preferencialmente 

assistente social e orientador social 

II-Técnico de referencia, psicólogo, assistente 

social, facilitador  

III-Técnico de referência, orientador social, 

facilitador de oficinas 

IV-Técnico de referência, de preferência 

psicólogo, orientador e facilitador de oficina 

Marque a alternativa correta: 

A.  I 

B. II 

C. III 

D. IV 

E. NDA 

Questão 32 

A tipificação de serviços socioassistenciais 

(2009), pactuada na comissão intergestora 

tripartite (CIT)e aprovada pelo conselho 

nacional de assistência social, define e detalha 

três serviços de proteção social básica: 

I-Serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculos (SCFV), Serviço de proteção e 

atendimento integral á família 

II, Serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculos, Serviço de proteção integral á família, 

Serviço de proteção social básica no domicilio 

para pessoas com deficiência e idoso 

III-Serviço de proteção básica ,Serviço de 

atenção ao idoso I-Serviço de convivência e 

fortalecimento  de vínculos (SCFV),Serviço de 

proteção e atendimento integral á família 

Marque a opção correta: 

A. I 

B. II 

C. III 

D. IeIII 

E. NDA 

 

 

 

 

Questão 33 

Considera-se publico prioritário para meta de 

inclusão no SCFV crianças e,ou adolescentes e, 

ou pessoas idosas nas seguintes situações: 

 

I- Em situação de isolamento 

II-Vivencia de violência e, ou negligencia 

III-Com medidas judiciais 

IV-Situação de acolhimento 

Marque a alternativa correta: 

A..IV III 

B. IV,I 

C.,II,I  

D. ,I,II 

E. NDA 

Questão 34 

O Centro de Referencia Especializado da 

Assistência Social está ligado a que tipo de 

proteção: 

I. Proteção Social Básica 

II. Proteção Social especial 

III. Proteção social de alta complexidade 

 

Marque a opção correta: 

A. I 

B. II 

C. III 

D. IIeI 

E. NDA 

Questão 35  

Os benefícios eventuais é um direito do cidadão, 

devendo ser oferecido de forma a propiciar a 

capacidade para o enfrentamento das 

adversidades, são modalidades de benefícios 

eventuais: 

I-Natalidade 

II-Próteses dentaria, Cadeira de rodas 

III-Funeral  

IV-Vulnerabilidade Temporárias 

V- Calamidade publica  

Marque a alternativa incorreta: 

A. I 

B. I 

C. III 

D. IV 




