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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA 
ESTADO DO PARANÁ. 

22/02/2015. 
INTEGRANTE DO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2014. 

 

CARGO PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL. 
 

CADERNO DE PROVAS. 
INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS. 

 

 

Leia com atenção as instruções abaixo. 
Ao receber este caderno de provas, somente o abra com autorização do Fiscal de Sala. 
Verifique se o Cargo Público que consta no caderno de provas é o mesmo para o qual você se inscreveu.  
O caderno de provas contém questões objetivas corretamente ordenadas de Língua Portuguesa (10) 
questões, Matemática (05) questões e Conhecimentos Específicos (25) questões. 
Não deixe nenhuma das quarenta questões em branco. 
Caso o caderno de provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite a troca ao Fiscal de Sala. 
Não haverá tempo adicional para a transcrição das respostas do caderno de provas para o gabarito. 
Os cadernos de provas constarão de questões objetivas de múltipla escolha. Cada questão apresenta 04 
(quatro) opções de respostas, com apenas uma correta. 
Durante a prova NÃO é permitido ao candidato: utilizar material de consulta, usar instrumentos auxiliares 
para cálculo, comunicar-se com outros candidatos e nem se levantar sem autorização do Fiscal de Sala. 
O tempo disponível para responder as questões e preencher o gabarito é de três horas. 
Após o aviso de início das provas, o candidato só poderá entregar o seu gabarito, depois de decorrido o 
tempo mínimo de 1h30m do início da mesma. O candidato só poderá ausentar-se da sala de provas, com 
autorização do Fiscal de Sala e na companhia de um fiscal de pátio para tomar água e ir ao banheiro. 
O gabarito será o único documento válido para correção, onde consta, o cargo público e o mesmo número 
da ficha de identificação do candidato. 
Fica proibido ao candidato de assinar e colocar o número de inscrição no gabarito. 
Não será computada a questão que tenha mais de uma marcação no gabarito, emenda ou rasura. 
O candidato que desejar interpor recurso contra as questões das provas objetivas disporá de 03 (três) dias 
úteis, a contar do dia da sua aplicação e será apresentado na forma do Edital (Regulamento Especial).  
Serão rejeitadas as revisões e/ou recursos que não estiverem redigidos a termo, bem como os 
requerimentos que forem apresentados fora do prazo. 
Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões objetivas, 
porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente, que não os obtiverem na 
correção inicial.  
Em nenhuma hipótese haverá substituição do gabarito por erro do candidato. 
Ao preencher o gabarito, o candidato deverá pintar o quadrado todo de cada questão.  
Reserve pelo menos os 15 (QUINZE) minutos finais para o preenchimento do gabarito, que deve ser feito 
com caneta esferográfica de corpo transparente com tinta azul ou preta. 
As bolsas, pastas, celulares desligados e outros objetos restantes, devem ser colocados em local indicado 
pelo Fiscal de Sala. Se algum candidato for flagrado portando algum dos objetos relacionados dentro da 
sala de provas, ainda que desligado, será automaticamente desclassificado do Concurso Público. 
É proibido fumar na sala de prova, banheiros e nas demais dependências do Colégio. 
Os Fiscais de Sala NÃO estão autorizados a emitir opinião e nem prestar esclarecimentos sobre os 
conteúdos das provas, cabendo única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir qual a resposta.  
O caderno de provas poderá ser usado livremente para fazer rascunhos e cálculos. 
Fica proibido ao candidato consumir qualquer alimento ou ingerir qualquer bebida, exceto água envasada 
em embalagem transparente sem qualquer rótulo ou inscrição. 
Ao término das provas os envelopes com os gabaritos serão fechados, lacrados e terão as assinaturas do 
Fiscal de Sala, dos três últimos candidatos e Membros da Comissão Especial do Concurso e Membro da 
Comissão Examinadora. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nas presentes instruções implicará a 
anulação da prova do candidato. 
Os gabaritos com as devidas respostas tornar-se-ão públicos, no primeiro dia útil, após a sua aplicação, 
no Site: http://www.ruffoconcursos.com.br e posterior no Jornal Umuarama Ilustrado, Órgão Oficial do 
Município, e afixado no Painel de Editais da Prefeitura Municipal.  
Ao terminar as provas objetivas, o candidato entregará ao fiscal de sala somente o Gabarito e o caderno 
de questões ficará com o candidato, e no primeiro dia útil subsequente a aplicação das provas objetivas, 
estas serão disponibilizadas num período de 30 dias nos Sites da RUFFO. www.ruffoconcursos.com.br 

http://www.ruffoconcursos.com.br/
http://www.ruffoconcursos.com.br/
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA. 
01- Assinale a alternativa que completa as lacunas abaixo: 
- O candidato foi..........recebido. 
- Não faz outra coisa...........reclamar. 
- São muitos os lugares............passamos. 
- Sairei de casa daqui........duas horas. 
- O relatório foi encaminhado........dois dias. 
A) mal, se não, por que, há, há. 
B) mau, senão, porque, a, há. 
C) mau, se não, porque, há, a. 
D) mal, senão, por que, a, há. 
 
02- As palavras: econômico, bíceps, bússola e almíscar, são acentuadas por serem: 
A) Proparoxítonas a 1ª e a 3ª; paroxítonas a 2ª e a 4ª. 
B) Proparoxítonas a 1ª, a 3ª e a 4ª; paroxítona a 2ª. 
C) Proparoxítonas a 1ª, a 2ª e a 3ª; paroxítona a 4ª. 
D) Proparoxítona a 1ª e a 2ª; paroxítona a 3ª e a 4ª. 
 
03- Nas orações: 
I- Na reunião de pais só havia mães. 
II- Era um dia abafado e aborrecido. 
III- Já faz alguns anos que Stallone vem sendo criticado pelos amantes do cinema. 
- Os sujeitos são: 
A) Todos indeterminados. 
B) Simples na 1ª e 3ª oração e inexistente na 2ª. 
C) Todos inexistentes. 
D) Todos simples. 
 
04- Nas orações: 
I- As multinacionais acreditam no Brasil. 
II- A congregação era presidida pelo Sotero dos Reis. 
III- Os revoltosos tomaram das armas. 
IV- Todos acreditavam na sabedoria do Major. 
- Os termos sublinhados são, respectivamente: 
A) Complemento nominal, aposto, objeto indireto, agente da passiva. 
B) Objeto indireto, agente da passiva, objeto direto preposicionado, objeto indireto. 
C) Complemento nominal, agente da passiva, objeto indireto, objeto indireto. 
D) Objeto indireto, aposto, objeto direto preposicionado, complemento nominal. 
 
05- “E todos principiaram muito calmos, falando de papai. A imagem dele foi diminuindo e virou uma 
estrelinha brilhante do céu. Agora todos comiam o peru com sensualidade, porque papai fora muito 
bom, sempre se sacrificara tanto por nós, fora um santo...” (Mário de Andrade) 
- Os advérbios sublinhados no texto acima, exprimem, respectivamente: 
A) Intensidade, tempo, modo, tempo, causa. 
B) Intensidade, afirmação, expressão, tempo, conformação. 
C) Modo, tempo, expressão, afirmação, conformação. 
D) Modo, afirmação, modo, tempo, finalidade. 
 
06- Dadas as orações: 
I- O poeta ficou bêbedo. 
II- O poeta bêbedo caminhou pela praça. 
III- Os alunos deixaram o colégio desconfiados. 
IV- Os alunos desconfiados deixaram o colégio. 
- Os termos sublinhados são: 
A) Todos predicativos do sujeito. 
B) Predicativos do sujeito I e III; núcleos do sujeito II e IV. 
C) Predicativos do sujeito I e III; adjuntos adnominais II e IV. 
D) Adjuntos adnominais II e IV; núcleos do sujeito I e III. 
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07- No período: “Os cerrados são secos e áridos. Estão produzindo, todavia, grandes quantidades de 
alimentos.” As vírgulas foram empregadas para: 
A) Marcar intercalação de adjunto adverbial. 
B) Marcar intercalação de expressão explicativa ou corretiva. 
C) Marcar intercalação de conjunção. 
D) Marcar intercalação de conclusão. 
 
 
08- No período: “Decidiu-se que o petróleo subiria de preço.” Tem-se: 
A) Oração principal e oração subordinada substantiva predicativa. 
B) Oração principal e oração subordinada substantiva subjetiva. 
C) Oração principal e oração subordinada substantiva objetiva direta. 
D) Oração principal e oração subordinada substantiva apositiva. 
 
 
09- Assinale a alternativa que completa as lacunas abaixo: 
- Em...........realizada ontem pelo primeiro Tribunal do Júri, foi apresentado o sumário de culpa da atriz. 
- Por falta de estrutura, o prédio.............. 
- Durante o concorrido............não houve irregularidades. 
- As reformulações não..................efeito algum. 
A) sessão, arriou, pleito, surtiram. 
B) cessão, arriou, preito, sortiram. 
C) sessão, arreou, pleito, surtiram. 
D) cessão, arreou, preito, sortiram 
 
 
10- Em: “Uma moça nossa vizinha dedilhava admiravelmente mal ao piano alguns estudos de Lizt.” 
(Murilo Mendes) – Tem-se a seguinte figura de linguagem: 
A) Prosopopeia. 
B) Metáfora. 
C) Pleonasmo. 
D) Antífrase. 

 
 

MATEMÁTICA. 
01- Um copo de forma cilíndrica possuindo 6 cm de raio e 12 cm de altura encontra-se com 2/3 de água. 

- A quantidade de água que falta para completá-lo é aproximadamente: 
a) 1.356,48 cm3 
b) 452,16 cm3 
c) 904,32 cm3 
d) 904,32 cm2 

 
 

02- Uma mulher possui 3 blusas, 4 saias e 5 sapatos, todos diferentes. Quantas maneiras distintas ela 
pode se vestir? 
a) 12. 
b) 20. 
c) 15. 
d) 60. 

 
 

03- Sobre um pentágono regular de 5 cm de lado podemos afirmar que: 
a)  A soma dos ângulos internos é 540° 
b)  Se um de seus lados mede 5 cm então o raio da circunferência que o circunscreve mede 5  cm. 
c)  O perímetro deste pentágono é 40 cm. 
d)  Traçando-se todas as diagonais obtém-se um total de 2 diagonais. 
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04- Um losango possui diagonais cujas medidas são 12 cm e 10 cm e possui um quadrilátero 
circunscrito cujos vértices do losango estão situados no ponto médio dos lados do quadrilátero. Assinale 
a alternativa que corresponde à área do quadrilátero circunscrito: 
a) 12 cm2 
b) 30 cm2 
c) 120 cm2 
d) 300 cm2 

 

 
05- Um tapeceiro possui duas peças de tecido sendo uma de 64 m e a outra de 86 m. Qual é a 
quantidade máxima de tapetes iguais que podem ser cortados das peças com a maior medida possível 
e com o mínimo de desperdício? 
a) 75 
b) 16 
c) 64 
d) 32 

 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL. 
01- Segundo a Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher pode ser física, psicológica, sexual, 
moral e patrimonial.Assinale de acordo com a ordem respectiva: 
I- Impedimento ao trabalho ou estudo. 
II- Tentativas de homicídios. 
III- Expressões verbais ou corporais que não são do agrado da pessoa. 
IV- Venda, aluguel ou doação de imóvel pertencente à vítima ou ao casal, sem a autorização da mulher. 
A) Violência física; Violência psicológica; Violência patrimonial; Violência sexual. 
B) Violência psicológica; Violência física; Violência sexual; Violência patrimonial. 
C) Violência patrimonial; Violência física; Violência psicológica; Violência sexual. 
D) Violência Sexual; Violência física; Violência psicológica; Violência Patrimonial. 
 
02- Segundo o texto promulgado em 05 de outubro de 1988 da Constituição da República Federativa do 
Brasil, no seu Art. 197, assinale a alternativa correta: 
A) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
B) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
C) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 
D) As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros 
especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e 
terciária à saúde. 
 
 
03- A Lei Nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990, dispõem sobre: 
A) As condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
B) As condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 
C) A modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares inclui-se, principalmente, os 
procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de Assistência Social, entre 
outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. 
D) O atendimento e a internação domiciliares que serão realizados por equipes multidisciplinares que 
atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. 
 
04- Faz parte dos objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS: 
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A) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 
interesse para a saúde e a participação na sua produção. 
B) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
C) O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 
D) A assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do 
trabalho. 
 
5- As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na 
Constituição Federal, obedecendo alguns princípios. Assinale a alternativa correta: 
A) Direito à informação a direção do SUS para que seja no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, 
pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente. 
B) Preservação da autonomia dos Municípios que poderão constituir consórcios para desenvolver, em 
conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. 
C) A participação da comunidade na articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional, 
e outras entidades representativas da sociedade civil, para a definição e controle dos padrões éticos 
para a pesquisa, ações e serviços de saúde. 
D) A integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema. 
 
06- Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes 
autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais, é um princípio fundamental do: 
A) Sistema Único da Assistência Social – SUAS. 
B) Sistema Único da Saúde. 
C) Conselho Federal do Serviço Social. 
D) Código de Ética Profissional. 
 
07- Assinale(V) para as questões verdadeiras e (F) para as falsas, considerando a Constituição de 
Direitos do Assistente Social: 
( ) Desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade, observando a 
legislação em vigor. 
(  ) Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento 
e defesa de seus interesses e necessidades. 
( ) Pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos de 
interesse da população. 
(  ) Liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, resguardados os direitos de participação de 
indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos. 
A) V – V – F - V. 
B) F – F – V - V. 
C) V – V – F - F. 
D) V – F – V - F. 
 
08- Assinale a alternativa correta. 
- Constituem em deveres do Assistente Social: 
A) Substituir profissional que tenha sido exonerado por defender os princípios da ética profissional, 
enquanto perdurar o motivo da exoneração, demissão ou transferência. 
B) Integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do profissional, tanto no que se 
refere à avaliação da conduta profissional, como em relação às decisões quanto às políticas 
institucionais. 
C) Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, como 
um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários. 
D) Participar em sociedades científicas e em entidades representativas e de organização da categoria 
que tenham por finalidade, respectivamente, a produção de conhecimento, a defesa e a fiscalização do 
exercício profissional. 
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09- A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. As atividades de saúde são de 
relevância pública e sua organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes, com exceção: 
A) Participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de 
saúde. 
B) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 
C) Participação da iniciativa privada na assistência à saúde, obedecidos os preceitos constitucionais. 
D) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 
 
10- São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, com exceção de: 
A) Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. 
B) Aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreira 
estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições. 
C) O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é 
membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado. 
D) Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, 
presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente 
ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. 
 
11- A gestão das ações na área de Assistência Social é organizada sob a forma de sistema 
descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com os 
seguintes objetivos: 
A) A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 
B) Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e 
expansão das ações de Assistência Social. 
C) A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da Assistência Social. 
D) A formação das equipes de referência deverá considerar o número de famílias e indivíduos 
referenciados. 
 
12- Em relação ao Sistema Único da Assistência Social – SUAS, assinale a alternativa incorreta: 
A) SUAS- Sistema Único de Assistência Social está posicionado na intersetorialidade com as demais 
políticas sociais, fato que demanda maior integração e delimitação de atribuições específicas para o 
estabelecimento de articulações na regulação do Estado em favor da consolidação dos direitos sociais. 
B) O SUAS- Sistema Único de Assistência Social busca a unificação dos conceitos, a padronização, 
hierarquização e a qualidade dos serviços, construindo uma política de Estado permanente. 
C) De acordo com o novo modelo de gestão da Assistência Social, o Estado é o Agente Construtor e 
implementador das bases operacionais, necessárias à realização dos serviços sócio-assistenciais. 
D) Na condução do SUAS, o comando único desempenha um papel estratégico, sendo responsável 
pelas principais funções do novo modelo de gestão. 
 
13- De acordo com a NOB/SUAS, "Projetos sócio-assistenciais", assinale a alternativa correta: 
A) Caracteriza-se pela forma de transferência direta de valores monetários aos seus destinatários. No 
âmbito da Assistência Social pode ser de natureza continuada ou eventual. 
B) Caracteriza-se pela forma de transferência direta de valores monetários aos seus destinatários. No 
âmbito da Assistência Social pode ser de natureza continuada ou eventual. 
C) Atividades continuadas que visam à melhoria da vida da população, por meio do desenvolvimento de 
ações direcionadas para as necessidades básicas da população. 
D) Ações integradas e complementares, delimitadas em um tempo e espaço voltadas para qualificar, 
incentivar, potencializar e melhorar. 
 
14- A política nacional do idoso reger-se-á pelos seguintes princípios, exceto: 
A) A família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, 
garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. 
B) O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem efetivadas através 
desta política. 
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C) Priorização do atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados prestadores de serviços, quando 
desabrigado e sem família. 
D) As diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre o meio rural e 
o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral, na 
aplicação desta lei. 
 
15- Na implementação da política nacional do idoso, são competências dos órgãos e entidades 
públicas: 
A) Priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento do 
atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua própria 
sobrevivência. 
B) Estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, como Centros de 
Convivência, Centros de Cuidados Diurnos, Casas-Lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos 
domiciliares e outros. 
C) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo 
sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento. 
D) Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que proporcionem 
sua integração às demais gerações. 
 
16- Segundo o PNAS 2004, os Conselhos têm como principais atribuições: 
A) As alianças da sociedade civil com a representação governamental. 
B) Avaliar a situação da Assistência Social, definir diretrizes para a política. 
C) A deliberação e a fiscalização da execução da política e de seu financiamento. 
D) A criação de mecanismos que venham garantir a participação dos usuários nos conselhos e fóruns 
enquanto sujeitos não mais sub-representados. 
 
 
17- A promulgação da Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, 
de 1993, e consequentemente a formulação da PNAS/2004 e a construção e regulação do Sistema 
Único da Assistência Social – SUAS, tornam necessária a reflexão da política de gestão do trabalho no 
âmbito da Assistência Social, visto que a mesma surge como eixo delimitador e imprescindível à 
qualidade da prestação de serviços da rede socioassistencial, são: 
A) Princípios éticos para os trabalhadores da Assistência Social. 
B) Princípios e Diretrizes Nacionais para a gestão do trabalho no âmbito do SUAS. 
C) Diretrizes para a Política Nacional de Capacitação. 
D) Funções essenciais para a gestão do SUAS. 
 
 
18- São princípios éticos para os trabalhadores da Assistência Social, com exceção de: 
A) Compromisso em ofertar serviços, programas, projetos e benefícios de qualidade que garantam a 
oportunidade de convívio para o fortalecimento de laços familiares e sociais. 
B) Compromisso em garantir atenção profissional direcionada para construção de projetos pessoais e 
sociais para autonomia e sustentabilidade. 
C) Deverão ser criadas as Programações Pactuadas Integradas sobre a gestão do trabalho, 
especialmente quanto à pactuação entre os gestores regionais e fatores de diferenciação inter-
regionais. 
D) Incentivo aos usuários para que estes exerçam seu direito de participar de fóruns, conselhos, 
movimentos sociais e cooperativas populares de produção. 
  
 
19- Os Planos de Carreira, Cargos e Salários - PCCS deverão ser instituídos em cada esfera de 
governo para os trabalhadores do SUAS, da administração direta e indireta, baseados nos seguintes 
princípios definidos nacionalmente, exceto:  
A) Sistemático e continuado. 
B) Equivalência dos cargos ou empregos. 
C) Mobilidade do trabalhador. 
D) Educação permanente. 
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20- Faz parte das diretrizes da Lei Nº. 8.842 de 4 de janeiro de 1994: 
A) A priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento do 
atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua própria 
sobrevivência. 
B) O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de 
conhecimento e informação para todos. 
C) Os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e Municipais do idoso serão órgãos 
permanentes, paritários e deliberativos, compostos por igual número de representantes dos órgãos e 
entidades públicas e de organizações representativas da sociedade civil ligadas à área.  
D) Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na 
prestação de serviços. 
 
21- Direito à vida, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade e direito à saúde.  São direitos do idoso, 
definidos na Lei? 
A) Lei Nº. 12.435/2011. 
B) Lei Nº. 8.842/1994. 
C) Lei Nº. 10.741/2003. 
D) Lei Nº. 12.962/2014. 
 
22- O Artigo 28 § 1o da Lei Nº. 12.010, de 3 de agosto de 2009, diz: 
A) Sempre que possível a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe 
interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as 
implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. 
B) Qualquer pessoa pode adotar desde que sejam maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente 
do estado civil.  
C) Considera-se adoção internacional aquela na qual a pessoa ou casal postulante é residente ou 
domiciliado fora do Brasil. 
D) É vedado, sob pena de responsabilidade e descredenciamento, o repasse de recursos provenientes 
de organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional a organismos 
nacionais ou a pessoas físicas.  
 
23- O que se entende por Família Natural? 
A) É quando a criança é colocação em outra família mediante guarda, tutela ou adoção, 
independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente. 
B) É aquela que ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e 
fielmente desempenhar o encargo. 
C) É a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. 
D) É o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível. 
 
24- De acordo com a Lei Nº. 10.098/2000, acessibilidade é:  
A) Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, 
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de 
comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
B) O conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou adicionados aos 
elementos da urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou traslado não provoque 
alterações. 
C) Qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou possibilite o acesso e o uso de meio físico. 
D) Qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento e a 
circulação com segurança das pessoas. 
 
25- A Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 
seguridade social, e tem por objetivos: 
A) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à 
vida comunitária. 
B) Um pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e 
privadas de ensino. 
C) Ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados de baixa renda. 
D) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 




