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PORTUGUÊS 

  
Em um movimento de aproximar a produção 

agrícola das cidades, as hortas urbanas vêm ganhando 
espaço. São pequenos grupos de vizinhos que se reúnem 
e passam a plantar e administrar hortas comunitárias. 
Inspirado por essa tendência, o estudante de arquitetura e 
urbanismo Deloan Perini desenvolveu o projeto de um 
sistema de agricultura urbana totalmente 
autossustentável, a partir da realidade da cidade de 
Erechim, no interior do Rio Grande do Sul. Com o 
trabalho, o catarinense de 27 anos conquistou o 1º lugar 
da categoria Ensino Superior do Prêmio Jovem Cientista 
2015. 

“A ideia para o projeto de agricultura urbana 
surgiu no início de 2013, quando fiz um estudo de 
loteamento da cidade, em uma das disciplinas do curso de 
arquitetura. No segundo semestre do mesmo ano, o 
projeto de extensão „Erechim para quem quiser ver, 
discutir e intervir‟, do qual fiz parte, realizou um 
levantamento dos vazios urbanos existentes na área 
central do Município. No ano seguinte, iniciei meu trabalho 
final de graduação e utilizei esse levantamento como base 
para a implantação da agricultura urbana”, diz Deloan. 
Foram mapeados 144 lotes com potencial de 
transformação em hortas urbanas. A partir desse 
diagnóstico, ele desenvolveu um modelo de agricultura de 
acordo com as necessidades do Município, onde cursa a 
graduação na Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS). 

Para Deloan, o projeto enfoca dois problemas 
atuais: a segurança alimentar e a qualidade dos espaços 
urbanos. “As pessoas preocupam-se cada vez mais com a 
saúde, e a alimentação contribui diretamente para a 
qualidade de vida. Embora muita gente não se dê conta, o 
espaço em que vivemos e interagimos dentro da cidade 
interfere constantemente na formação de nossa rotina e 
hábitos: por exemplo, no fato de conhecermos ou não 
nossos vizinhos, praticarmos ou não atividades físicas ao 
ar livre e até mesmo na nossa alimentação”, diz. De 
acordo com o estudante, ao aproximar as áreas de 
produção de alimentos dos consumidores finais, os custos 
com transporte são reduzidos, qualidade e durabilidade 
dos produtos aumentam e a relação das pessoas com o 
alimento se transforma, pois moradores passam a ser 
também produtores. 

 
http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/08/agricultura... - adaptado. 

 

1) Quanto ao texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Hortas urbanas geralmente caracterizam-se como 

comunitárias, pois são grupos de vizinhos que se 
reúnem e passam a cultivar e administrá-las. 

II - A ideia do projeto de agricultura urbana de Perini 
surgiu a partir de um estudo de loteamento da cidade 
de Erechim, o qual ele mesmo fez. 

III - O projeto de Perini foi premiado em 1º lugar na 
categoria Ensino Superior do Prêmio Jovem Cientista. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

2) Acerca do texto, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(...) O Projeto, segundo Perini, centra-se em dois 

problemas atuais: a segurança alimentar e a 
qualidade dos espaços urbanos. 

(...) Segundo Perini, a partir do cultivo de uma horta 
comunitária, os custos com o transporte dos alimentos 
são reduzidos. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

3) Assinalar a alternativa em que a voz verbal é passiva 
analítica: 
 
a) Os alunos pintaram as salas de aula. 
b) Os professores tiveram reunião ontem. 
c) Os documentos foram organizados pela secretária com 

muita eficiência. 
d) Recolheu-se todo o material para descarte. 
 

4) Analisar os itens abaixo quanto à concordância: 
 
I - Os caras ficaram entusiasmados, porque eu introduzo 

um fator emocional na decisão de compra do padeiro. 
II - Os outros dois projetos também não têm potencial para 

render milhões de reais. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão incorretos. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
 

5) A palavra “mentiroso” é formada pelo processo 
denominado: 
 
a) Derivação sufixal. 
b) Derivação prefixal. 
c) Derivação parassintética. 
d) Derivação regressiva. 
 

6) A pontuação está INCORRETAMENTE empregada em: 
 
a) Os consumidores brasileiros mais conscientes, já se 

acostumaram a verificar se alguns produtos têm selo 
verde. 

b) Há pescas no Brasil em processo de certificação, como 
sardinha e atum no Sul. 

c) Produtos de aquicultura produzidos localmente por 
produtores de pequena escala, como tilápia, truta e 
beijupirá, serão certificados em tempo. 

d) Além dos produtos brasileiros, teremos salmão 
certificado do Chile, merluza da Argentina e bacalhau. 
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7) O sublinhado em “Eu me interesso pela enorme 
capacidade da história de explicar o presente.” classifica-
se sintaticamente como: 
 

a) Objeto indireto. 
b) Objeto direto.  
c) Predicativo do sujeito. 
d) Predicativo do objeto. 
 

 

8) O emprego dos porquês está INCORRETO em: 
 

a) Não é uma decisão simples, porque traz custos 
mensais da ordem de milhões de reais. 

b) Avaliar o porquê de adoecermos é essencial para 
prevenir e tratar doenças. 

c) Por quê o defendem de forma tão barulhenta? 
d) Por que o senhor votou contra o projeto de lei do Uber? 
 

 

9) Em relação à ortografia, assinalar a alternativa em que 
ambos os termos estão CORRETOS: 
 

a) Egreja - iscola. 
b) Laboral - atrasado. 
c) Autar - elaboral. 
d) Atrazado - escola. 
 

 

10) Todos os termos estão INCORRETAMENTE 
acentuados em: 
 

a) Românce - episódios - histórico. 
b) Ensaísta - jornalísta - romancísta. 
c) Contraditório - literário - libertíno. 
d) Judáico - orgulhósos  - prêmiações. 
  

INFORMÁTICA 
 

Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, 
as barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão, conforme exposto anteriormente. 
 

 

11) No Outlook 2007, o botão circulado na imagem abaixo 
é denominado: 
 

 
 

a) Status de Indexação. 
b) Opções de Pesquisa. 
c) Pesquisar Área de Trabalho. 
d) Pesquisar Todos os Itens de E-mail. 

12) Segundo a Cartilha de Segurança para Internet, para 
saber se um certificado digital é confiável, é necessário 
observar alguns requisitos. Em relação a esses requisitos, 
assinalar a alternativa INCORRETA:  
 

a) Se o certificado foi emitido por uma Autoridade 
Certificadora confiável (pertence a uma cadeia de 
confiança reconhecida). 

b) Se o dono do certificado confere com a entidade com a 
qual está se comunicando (por exemplo: o nome do site). 

c) Se o certificado está fora do prazo de validade. 
d) Se o certificado não foi revogado pela Autoridade 

Certificadora emissora. 
 

 

13) No PowerPoint 2007, é possível adicionar uma ação 
ao objeto selecionado para especificar o que deve 
acontecer quando o usuário clicar nele ou passar o mouse 
sobre ele. Esse recurso encontra-se na guia: 
 

a) Exibição. 
b) Inserir. 
c) Animações. 
d) Apresentação de Slides. 
 

 

14) No Excel 2007, para formatar rapidamente um 
intervalo de células e convertê-lo em tabela, escolhendo 
um estilo de tabela predefinido por meio da função 
Formatar como Tabela, o usuário precisa ir na guia: 
 

a) Exibição. 
b) Inserir. 
c) Início. 
d) Dados. 
 

 

15) No mês de agosto, um usuário fez no Word 2007 um 
calendário com o nome do mês de forma grande e 
separadores de semana grossos, conforme a figura 
abaixo: 
 

 
 

Sabendo-se que esse usuário conseguiu esse efeito 
rapidamente, assinalar a alternativa que apresenta o 
recurso utilizado por ele:  
 

a) 

 
  

b) 

 
  

c) 

 
  

d)  
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
16) Analisar a sentença abaixo: 
 
Os direitos civis são direitos individuais e fundamentais 
que regulam as relações entre as pessoas (1ª parte). A 
segurança é um direito civil e o Poder Público é quem zela 
pela integridade física e moral, além de proteger os 
pertences (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

17) Impactos ambientais são as consequências negativas 
geradas ao meio ambiente, originárias de ações humanas. 
Essas ações podem provocar diversos tipos de 
degradação ambiental no solo, na água e na vegetação. 
São algumas atividades geradoras de impactos 
ambientais: 
 
I - Industrialização e urbanização. 
II - Agropecuária. 
III - Extração de petróleo. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
18) Em conformidade com a Constituição Federal, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se 

encontre serão comunicados imediatamente ao 
Ministério Público. 

(---) A prisão legal será imediatamente relaxada pela 
autoridade judiciária. 

(---) Conceder-se-á mandado de segurança sempre que 
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, 
por ilegalidade ou abuso de poder. 

 
a) E - E - E. 
b) C - E - C. 
c) E - C - E. 
d) C - C - E. 
 

19) Considerando-se o que dispõe a Lei Orgânica do 
Município, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) São poderes do Município, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. 
b) O cidadão investido na função de um dos poderes do 

Município não pode exercer a de outro. 
c) É permitida a delegação entre os poderes. 
d) Ao Município compete privativamente, dentre outros, 

elaborar o orçamento, estimando a receita e fixando a 
despesa, com base em planejamento adequado. 

 

20) De acordo com a Lei Municipal nº 928/91, em relação 
à reversão, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) É a investidura do servidor em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 
verificada em inspeção médica. 

(---) A reversão far-se-á a pedido ou de ofício, 
condicionada sempre à existência de vaga. 

(---) Não poderá reverter o servidor que contar setenta 
anos de idade. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

21) Em conformidade com a Lei Municipal nº 928/91, 
assinalar a alternativa que apresenta uma informação 
INCORRETA sobre a remoção: 
 
a) A remoção somente poderá ocorrer a pedido, atendida 

a conveniência do serviço. 
b) É o deslocamento do servidor de uma para outra 

repartição. 
c) A remoção será feita por ato da autoridade competente. 
d) A remoção por permuta será precedida de 

requerimento firmado por ambos os interessados. 
 

22) Com base na Lei Municipal nº 928/91, em relação ao 
exercício de função de confiança, analisar os itens abaixo: 
 
I - A designação para o exercício da função gratificada, 

que será cumulativa com o cargo em comissão, será 
feita por ato expresso da autoridade competente. 

II - O exercício de função de confiança pelo servidor 
público efetivo, de livre nomeação e exoneração pela 
autoridade competente, poderá ocorrer sob a forma de 
função gratificada. 

III - O valor da função gratificada será percebido 
cumulativamente com o vencimento do cargo de 
provimento efetivo. 

  
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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23) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, para ser 
instituída, a Região de Saúde deve conter, entre outros, 
no mínimo ações e serviços de: 
 
I - Atenção primária. 
II - Urgência e emergência. 
III - Atenção psicossocial. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
 

24) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A saúde não é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado omitir as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. 

(---) Os níveis de saúde expressam a organização social e 
econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade 
física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais. 

(---) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - E - E. 
 

25) Em consonância com a Lei nº 8.662/93, constituem 
competências do Assistente Social:  
 
a) Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 

sociais junto a órgãos da administração pública, direta 
ou indireta, empresas, entidades e organizações 
populares. 

b) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de atuação 
do Serviço Social com participação da sociedade civil. 

c) Encaminhar providências e prestar orientação social a 
indivíduos, a grupos e à população. 

d) Todas as alternativas anteriores. 
 

26) Segundo a Lei nº 8.742/93, a assistência social tem 
por objetivos a proteção social, que visa à garantia da 
vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de 
riscos, especialmente:  
 
I - A proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice. 
II - O desamparo às crianças e aos adolescentes 

carentes. 
III - A promoção da integração ao mercado de trabalho. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
 

27) Em conformidade com a Lei nº 8.842/94, a política 
nacional do idoso reger-se-á pelos seguintes princípios, 
EXCETO: 
 
a) É dever somente da família assegurar ao idoso todos 

os direitos da cidadania, garantindo sua participação na 
comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e 
direito à vida. 

b) O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade 
em geral, devendo ser objeto de conhecimento e 
informação para todos. 

c) O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer 
natureza. 

d) O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das 
transformações a serem efetivadas através desta 
política. 

 

28) Conforme o Código de Ética Profissional, são deveres 

do Assistente Social, EXCETO: 

 

a) Depor como testemunha sobre situação sigilosa do 
usuário de que tenha conhecimento no exercício 
profissional, quando autorizado. 

b) 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. 

c) Denunciar ao Conselho Regional as instituições 
públicas ou privadas onde as condições de trabalho 
não sejam dignas ou possam prejudicar os usuários ou 
profissionais. 

d) Ao realizar crítica pública a colega e outros 
profissionais, fazê-lo sempre de maneira objetiva, 
construtiva e comprovável, assumindo sua inteira 
responsabilidade. 
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29) Segundo a Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), e conforme disposto na Lei Orgânica de 
Assistência Social (LOAS), a Política Nacional de 
Assistência Social rege-se, dentre outros, pelos seguintes 
princípios democráticos: 
 
I - Supremacia do atendimento às necessidades sociais 

sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
II - Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas. 

III - Desrespeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia 
e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, 
bem como à convivência familiar e comunitária. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
 

30) Segundo a Norma Operacional do Sistema Único da 
Assistência Social (NOB/SUAS 2012), o SUAS é um 
sistema público não contributivo, descentralizado e 
participativo que tem por função a gestão do conteúdo 
específico da Assistência Social no campo da proteção 
social brasileira. Em termos gerais, o SUAS: 
 
I - Consolida o modo de gestão compartilhada, o co-

financiamento e a cooperação técnica entre os três 
entes federativos que, de modo articulado e 
complementar, operam a proteção social não 
contributiva de Seguridade Social no campo da 
Assistência Social. 

II - Estabelece a divisão de responsabilidades entre os 
entes federativos (federal, estadual, Distrito Federal e 
municipal) para instalar, regular, manter e expandir as 
ações de Assistência Social como dever de Estado e 
direito do cidadão no território nacional. 

III - Fundamenta-se nos compromissos da PNAS/2004. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
 

31) Em conformidade com o Plano Nacional de Promoção, 
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes 
à Convivência Familiar e Comunitária, sobre o contexto 
familiar, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) As “redes sociais de apoio” são uma frente importante 

para o trabalho com inclusão social da família e com a 
proteção, defesa e garantia dos direitos das crianças e 
adolescentes à convivência familiar e comunitária. 

(---) É desnecessário mostrar que a capacidade da família 
para desempenhar plenamente suas 
responsabilidades e funções é fortemente interligada 
ao seu acesso aos direitos universais de saúde, 
educação e demais direitos sociais. 

 
a) C - C. 
b) E - E. 
c) C - E. 
d) E - C. 
 

32) Em conformidade com MAGALHÃES, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A _____________ apresenta uma peculiaridade que lhe é 
inerente: ela traz em si os demais instrumentos que são 
também utilizados no seu decorrer. Pode ser um 
instrumento de avaliação e resultar num instrumento 
escrito de comunicação, pois geralmente é elaborado um 
relatório de visita. 
 
a) visita 
b) entrevista 
c) coordenação de um grupo 
d) elaboração de um laudo 
 

33) Conforme a exposição de IAMAMOTO sobre o projeto 
para o trabalho do Assistente Social na 
contemporaneidade, transitar do foco da prática ao 
trabalho não é uma mudança de nomenclatura, mas de 
concepção: o que geralmente é chamado de prática 
corresponde a um dos elementos constitutivos do 
processo de trabalho que é o próprio trabalho. Mas para 
existir trabalho são necessários os meios de trabalho e a 
matéria-prima ou objeto sobre o qual incide a: 
 
a) Produção acadêmica sobre o Serviço Social. 
b) Valorização da profissão. 
c) Militância político-partidária. 
d) Ação transformadora do trabalho. 
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34) Em conformidade com a obra de FALEIROS, sobre as 
instituições e o trabalho profissional, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O tema das instituições e o trabalho profissional é 
bastante complexo, pois se torna necessário relacioná-lo 
ao contexto de _________________ das instituições e 
profissões no capitalismo. 
 
a) produção e reprodução  
b) expansão e desenvolvimento 
c) produção e desenvolvimento 
d) expansão e reprodução 
 

35) Em conformidade com exposição de SALES, sobre o 
Sistema Único de Assistência Social, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) É justamente na PNAS/2004 que são definidas as 

bases para o novo modelo de gestão para a política 
pública de assistência social, o SUAS. 

(---) O sistema se constitui na regulação e organização, 
em todo território nacional, do atendimento às 
necessidades de proteção e seguridade sociais por 
meio de um conjunto articulado de serviços 
continuados, benefícios, programas e projetos, 
objetivando assegurar e afiançar o disposto no Código 
de Ética Profissional. 

(---) Como política pública de Estado, a assistência social, 
com o SUAS, se constitui na forma de um sistema, 
único e regulado, que respeita as diversidades, 
estabelecendo um padrão nacional de realização do 
direito, o que nega a segurança da função de dever do 
Estado prevista pela legislação. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

36) Conforme CARDOSO, o Relatório Social é um 
instrumento: 
 
a) Prescindível na elaboração de estudo social. 
b) Que reflete a qualidade da aplicação dos outros 

instrumentais. 
c) Que pode ser substituído por informativos sociais. 
d) Imprescindível na observação sensível. 
 

37) Em conformidade com SALES, a movimentação 
nacional em prol de uma nova lógica para as políticas de 
atenção à infância e juventude foi bastante influenciada 
pela: 
 
a) Militância da juventude. 
b) Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 
c) Organização das entidades filantrópicas. 
d) Implantação dos conselhos tutelares. 
 

38) Sobre o trabalho que o Assistente Social desenvolve 
nos diferentes espaços institucionais que ocupa, analisar 
os itens abaixo: 
 
I - É composto por um objeto, constituinte e constituído 

pela realidade social. 
II - No processo de trabalho do Assistente Social, não são 

necessários a articulação do objeto, os meios, a 
atividade e as finalidades. 

III - Comporta um conteúdo e é guiado por uma 
intencionalidade. 

IV - Não confere uma direção social em busca de uma 
finalidade. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
 

39) Segundo BAPTISTA, assinalar a alternativa que 
preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
As redes _________________ são redes que, por serem 
de caráter privado, seguem as leis do mercado, 
oferecendo seus serviços mediante pagamento. 
 
a) da vida social 
b) de coletividade 
c) setoriais privadas  
d) focalizadas 
 

40) Segundo IAMAMOTO, sobre a questão social, sendo 
as múltiplas expressões da questão social o objeto sobre 
o qual incide o trabalho profissional, é importante 
reconhecer que um dos aspectos centrais da questão 
social, hoje, é o(a): 
 
a) Matricialidade sociofamiliar. 
b) Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 
c) Desproteção da infância e adolescência. 
d) Ampliação do desemprego e da precarização das 

relações de trabalho. 
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