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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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ESCOLHA O SEU SONHO 
 
1º Devíamos poder preparar os nossos sonhos assim como os artistas, as suas 
composições. Com a matéria sutil da noite e da nossa alma, devíamos poder construir 
essas pequenas obras-primas incomunicáveis, mesmo que duram apenas o instante em 
que vão sendo sonhadas, e logo se apagam sem outro vestígio que a nossa memória. 
2º Como quem resolve uma viagem, devíamos poder escolher essas explicações sem 
veículos nem companhia – por mares, grutas, neves, montanhas, e até pelos astros, onde 
moram desde sempre heróis e deuses de todas as mitologias, e os ____________ 
animais do Zodíaco. 
3º Devíamos, à vontade, passear .............. margens do Paraíba, lá onde suas 
espumas crespas correm com o luar por entre as pedras, ao mesmo tempo cantando e 
chorando. 
4º – Ou habitar uma tarde prateada de Florença, e ir sorrindo para cada estátua dos 
palácios e das ruas, como quem saúda muitas famílias de mármore... – Ou contemplar 
nos Açores hortênsias da altura de uma casa, lagos de duas cores e cestos de vime 
nascendo entre as fontes, com águas frias de um lado, e, do outro, quentes... – Ou chegar 
a Ouro Preto e continuar a ouvir aquela menina que estuda piano há duzentos anos, 
___________ e ___________ - enquanto o cavalo branco escolhe, de olhos baixos, o 
trevo de quatro folhas que vai comer... 
5º Quanto lugares, meu Deus, para essas excursões! Lugares recordados ou apenas 
imaginados. Campos orientais atravessados ........... nuvens de pavões. Ruas amarelas de 
pó, amarelas de sol, onde os camelos de perfil de gôndolas estacionam, com seus carros. 
Avenidas cor-de-rosa, por onde pôneis emplumados, de rosa na testa e colar ao pescoço, 
conduzem leves e elegantes coches policromos... 
6º ... E lugares inventados, feitos .......... nosso gosto; jardins no meio do mar; pianos 
brancos que tocam sozinhos; livros sem desarmam, para que se transformem em música. 
7º Oh! Os sonhos do “Poronominare”!... Lembram-se? Sonhos dos nossos índios: rios 
que vão subindo por cima das ilhas:... meninos transparentes, que deixam ver a luz do sol 
do outro lado do corpo... gente com cabeça de pássaros... Flechas voando atrás de 
sombras velozes... pardais que se transformam em guaribas... canoas... serras... bandos 
de beija-flores e borboletas que trazem mel para a criança que tem fome e a levantam em 
suas asas... 
8º E sonhar com os que amamos e conhecemos, e estão perto ou longe, vivos ou 
mortos... Sonhar com eles no seu melhor momento, quando foram mais merecedores de 
amor imortal... 
9º Ah!... – (que gostaria você de sonhar esta noite?) 

Cecília Meireles. Escolha o seu sonho. Rio de Janeiro, Record. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua 
no texto: 
a) fabuloso – hesitante – invisível. 
b) fabuloso – hezitante – envisível. 
c) fabulozo – hesitante – envisível. 
d) fabulozo – hezitante – invizível. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha 
pontilhada no texto: 
a) às – em – a.    c) as – nas – no. 
b) nas – pelas – do.    d) pelas – por – ao. 
 
03 - Assinale a alternativa em que as palavras estão acentuadas por obedecerem a 
mesma regra de acentuação: 
a) vestígio – veículo.   c) águas – pássaros. 
b) saúda – paraíba.    d) hortênsias – gôndola. 
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04 - Quanto ao gênero dos substantivos retirados do texto, assinale a alternativa em 
que o substantivo se classifica como epiceno: 
a) cavalo.     c) pôneis. 
b) pavões.     d) pardais. 
 
05 - Assinale a alternativa em que o plural se faz da mesma forma que “beija-
flores”: 
a) para-brisa.    c) boa-vida. 
b) guarda-florestal.    d) meia-lua. 
 
06 - A palavra “espumas” considerada em relação à palavra “escumas”, pode servir 
de exemplo de palavra: 
a) parônima.     c) homônima heterográfica. 
b) sinônima.     d) homônima homófona. 
 
07 - Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor semântico discursivo 
desencadeado pela utilização de cada elemento coesivo destacado no texto: 
a) assim como – conformativo.  c) enquanto – tempo concomitante. 
b) mesmo que – consecutivo.  d) para que – concessivo. 
 
08 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - Segundo a autora os sonhos são algo precioso, um tesouro só nosso, que 
permanece desconhecido para os outros. 
II - A autora em seus sonhos personifica a natureza, tornando-a viva, humanizada. 
III - A autora faz referência aos sonhos dos índios porque são mais místicos, e 
vivem mais presos à fantasia, à imaginação. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III.  
 
09 - Um quadrado possui área medindo 40.000 cm2. A medida dos lados desse 
quadrado é igual a: 
a) 0,2 m.     c) 20 m. 
b) 2 m.     d) 200 m. 
 
10 - Um aparelho de TV é vendido de duas maneiras: à vista por R$ 1.200,00, ou a 
prazo, em duas parcelas iguais no valor de R$ 750,00, sendo a primeira paga no ato 
da compra e a segunda parcela paga um mês após a compra. Se um cliente optar 
por comprar esse aparelho de TV a prazo, estará pagando juros mensais de: 
a) 25%.     c) 50%. 
b) 30%.     d) mais de 60%. 
 
11 - Marcos pretende presentear seus filhos. Se ele comprar duas bolas e três 
bonecas irá pagar R$ 103,00. Caso ele opte por comprar três bolas e quatro 
bonecas, irá pagar R$ 146,50. Considerando que não haja diferença de preço entre 
as bolas, e que as bonecas também têm todas o mesmo valor, é correto afirmar que 
cada boneca custa: 
a) R$ 14,00. 
b) R$ 15,00. 
c) R$ 16,00. 
d) R$ 18,00. 
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12 - Ana pretende enfeitar a sala de aula onde estuda. Para isso, ela irá recortar 50 
losangos em papel cartolina. Sabe-se que o perímetro de cada losango mede 52 cm 
e a diagonal maior mede 12 cm. Considerando-se apenas os losangos, é correto 
afirmar que a quantidade de papel cartolina utilizada por Ana para enfeitar a sala de 
aula onde estuda é igual a: 
a) 60 m2.     c) 0,6 m2. 
b) 6 m2.     d) 0,06 m2. 
 
13 - Em um triângulo retângulo de catetos medindo 15 cm e 20 cm, a altura relativa 
à hipotenusa mede: 
a) 12 cm.     c) 18 cm. 
b) 15 cm.     d) 25 cm. 
 
14 - Em uma empresa, 29 diretores já viajaram para a Europa, 25 diretores já 
viajaram para a Ásia, 18 diretores já viajaram para a Europa e também para a Ásia, e 
5 diretores nunca viajaram para a Europa nem para a Ásia. O número de diretores 
dessa empresa é igual a: 
a) 41.      c) 64. 
b) 54.      d) 77. 
 
15 - Um cone circular reto possui geratriz medindo 20 cm. Sabe-se que o 
comprimento da circunferência formada pela base desse cone mede 24π cm. O 
volume desse cone é igual a: 
a) 2304π cm3.    c) 1152π cm3. 
b) 1536π cm3.    d) 768π cm3. 
 
16 - Hera e Zeus são irmãos. Sabe-se que Zeus nasceu quando Hera tinha 6 anos. 
Sabe-se ainda que hoje, o produto de suas idades é igual a 216. Zeus tem: 
a) 9 anos.     c) 18 anos. 
b) 12 anos.     d) 24 anos. 
 
17 - Constituições Brasileiras outorgadas: 
a) 1.824 – 1.937. 
b) 1.824 – 1.891 – 1.934 – 1.937. 
c) 1.824 – 1.891 – 1.934 – 1.937 – 1.946 – 1.967 – 1.969 – 1.988 (todas). 
d) 1.946 – 1.967 – 1.969 – 1.988. 
 
18 - Depois de nascer na Serra da Canastra em Minas Gerais, o Rio São Francisco 
passa por quais Estados abaixo até desaguar no mar, EXCETO: 
a) Alagoas, Bahia, Paraíba e Pernambuco. 
b) Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe. 
c) Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. 
d) Bahia, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. 
 
19 - Estado do Nordeste brasileiro envolvido diretamente na Revolução de 1.930, 
através de um discurso de seu Governador “negando” a São Paulo o apoio à 
candidatura de Júlio Prestes. A palavra “nego” (do verbo negar) está ao centro de 
sua bandeira: 
a) Alagoas.     c) Maranhão. 
b) Ceará.     d) Paraíba. 
 
20 - Foram movimentos de cunho sócio-religiosos que eclodiram no Brasil, 
EXCETO: 
a) Guerra de Canudos.   c) Revolta da Chibata. 
b) Guerra do Contestado.   d) Revoltas dos Malês. 
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21 - Famosa frase proferida por Dom Pedro I: 
a) Antes seja para ti, que me hás-de respeitar, do que para algum destes aventureiros, 
põe a coroa sobre a tua cabeça, antes que algum aventureiro lance mão dela. 
b) Esta terra há de ser um dia maior que a Nova Inglaterra! Se todos quisermos, 
poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-la.  
c) Nasci para consagrar-me às letras e às ciências, e, a ocupar posição política, preferiria 
a de Presidente da República ou Ministro à de Imperador. 
d) Se é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, digam ao povo que fico. 
 
22 - Os números mais recentes sobre a lavoura temporária são os divulgados na 
página do IBGE, apresentando dados de 2.013, por eles podemos afirmar que a 
maior produção agrícola de nosso município é: 
a) Cana-de-açúcar.    c) Melancia. 
b) Mandioca.     d) Milho. 
 
23 - Todas as alternativas abaixo apresentam cidades onde serão disputadas 
partidas de futebol valendo pelas Olimpíadas do Rio de Janeiro, EXCETO: 
a) Belo Horizonte / MG – Brasília / DF. 
b) Cuiabá / MT – Fortaleza / CE. 
c) Manaus / AM – Rio de Janeiro / RJ. 
d) Salvador / BA – São Paulo / SP. 
 
24 - Todos os réus do “Processo do Mensalão” abaixo estão presos no Brasil por 
determinação da Justiça, EXCETO: 
a) Cristiano Paz.    c) Marcos Valério. 
b) Henrique Pizzolato.   d) Ramon Hollerbach.  
 
25 - “A atuação dos assistentes sociais dá-se no âmbito das relações entre as 
classes e destas com o Estado no enfrentamento das múltiplas expressões da 
“questão social”, sendo ____________________ uma mediação fundamental do 
exercício profissional voltado para a sua formulação, gestão avaliação e 
financiamento, assim como para a assessoria aos movimentos sociais”. 
(IAMAMOTO, 2014, p. 618, in: Serviço Social e Sociedade n. 120). 
Complete corretamente a citação acima: 
a) a política social.    c) a categoria trabalho. 
b) o exercício profissional.   d) a questão social. 
 
26 - Dentre as alternativas abaixo, é atribuição privativa 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) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, 
programas e projetos na área de Serviço Social. 
c) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do 
âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil. 
d) Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais. 
 
27 - É dever do assistente social, quando das relações com as Instituições 
Empregadoras e outras: 
a) Contribuir para a alteração da correlação de forças institucionais, apoiando as legítimas 
demandas de interesse da população usuária. 
b) Respeitar as normas e princípios éticos das outras profissões. 
c) Revelar sigilo profissional. 
d) Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço 
institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos/as usuários/as. 
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28 - São princípios fundamentais do Código de Ética profissional do assistente 
social: 
I - Defesa intransigente de todas as formas de preconceito. 
II - Compromisso com a qualidade dos serviços prestados, no sentido de 
otimização das demandas institucionais em detrimento das demandas da 
sociedade. 
III - Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas 
a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa III é correta. 
d) Nenhuma das afirmativas estão corretas. 
 
29 - De acordo com Iamamoto (2014, p.628) “a formação acadêmico-profissional em 
Serviço Social no Brasil sofre importantes mutações na atualidade em decorrência 
da: 
I - prevalência de instituições de ensino privadas não universitárias em detrimento 
das universidades, o que coloca em questão o tripé ensino, pesquisa e extensão 
como base da formação, visto estar associado às funções precípuas da instituição 
universitária. 
II - precarização das condições de trabalho docente expressa na proliferação de 
contrato por tempo determinado ou por tarefa, no rebaixamento salarial, na 
intensificação do trabalho, no maior volume de aulas semanais com elevada relação 
numérica professor/aluno, na redução da autonomia docente na elaboração dos 
programas das disciplinas, em favor de pacotes preestabelecidos pelas empresas 
que definem conteúdos e bibliografias adotados; absorção de pós-graduandos, que 
buscam acumular experiência no trabalho docente. 
III - mudança no perfil socioeconômico dos estudantes, com ampliação do acesso 
aos IES por parte da juventude trabalhadora, estimulada pela política de cotas para 
o ensino superior, bolsas do ProUni, crédito escolar, entre outros. 
IV - expansão acelerada da oferta de vagas. 
Está CORRETO o contido: 
a) Apenas as afirmativas I e III. 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
c) Apenas as afirmativas II e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
30 - José Paulo Netto (2009) afirma que “é muito recente – datando da segunda 
metade dos anos noventa do século XX – o debate sobre o que vem sendo 
denominado de projeto ético-político do Serviço Social. [...] No entanto, o objeto 
deste debate – e, sobretudo, a própria construção deste projeto no marco do 
Serviço Social no Brasil – tem uma história que não é tão recente, iniciada na 
transição da década de 1970 à de 1980. Este período marca um momento 
importante no desenvolvimento do Serviço Social no Brasil”. Que momento foi esse 
e qual sua relação com o Projeto ético-político do Serviço Social? 
a) A questão acima se refere ao momento vivenciado pelo Serviço Social de reafirmação 
do conservadorismo profissional. Esse momento de reafirmação culminou com a 
implantação do Projeto ético-político profissional que tem em seu núcleo o 
reconhecimento do neoconservadorismo como diretriz para as ações profissionais. 
b) A questão acima se refere ao momento vivenciado pelo Serviço Social originado pelo I 
Seminário de Teorização do Serviço Social, em Minas Gerais (Araxá). A partir das 
discussões desse evento se publicou documentos considerados como uma das primeiras 
iniciativas de teorização do Serviço Social, onde se identificou entre outras coisas, a 
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Natureza, Objetivos, Funções, Metodologia, Vinculação entre a teoria e a prática, bem 
como, as diretrizes e princípios do denominando projeto ético-político. 
c) A questão acima se refere ao momento vivenciado pelo Serviço Social de 
enfrentamento e denúncia ao conservadorismo profissional. É neste processo de recusa e 
crítica do conservadorismo que se encontram as raízes de um projeto profissional novo, 
precisamente as bases do que se está denominando projeto ético-político. 
d) A questão acima se refere ao momento vivenciado pelo Serviço Social de crítica ao 
conservadorismo profissional e defesa intransigente de uma nova metodologia de trabalho 
baseada no Serviço Social de Comunidade. Essa metodologia visa a geração de 
crescimento econômico e social no plano local de determinada comunidade e a partir dela 
se construíram as bases do projeto ético-político do serviço social. 
 
31 - Martinelli (2009) ao debater sobre o surgimento do Serviço Social no Brasil, 
pontua que [...] “o Serviço Social se gesta e desenvolve a partir de requisições do 
Estado e da classe dominante como um de seus recursos (com suporte da Igreja 
católica) na perspectiva de: 
a) regulação e enfrentamento da "questão social". Esta que é matéria-prima do Serviço 
Social e justifica sua constituição na divisão sociotécnica do trabalho. 
b) iniciar um trabalho fundamentado na ética, no social e na técnica da formação 
profissional, a partir da mesclagem entre as visões francesas e belga. Trabalho este, que 
voltava para o enquadramento dos burgueses ao modo de vida da sociedade brasileira. 
c) regulação e enfrentamento do capitalismo monopolista, na busca de estabelecer uma 
nova ordem societária. 
d) ajuda a classe trabalhadora, como mecanismo de garantia de direitos trabalhistas e 
sociais. 
 
32 - Sobre o Planejamento, enquanto processo político e um processo técnico-
político, é correto afirmar que: 
a) O planejamento consiste em uma importante tarefa a ser utilizada para avaliar a 
execução da ação. Está relacionada com o monitoramento e avaliação de um 
determinado objetivo, não sendo utilizado, como mecanismo de gestão. 
b) O Planejamento se realiza a partir de um processo de aproximações que tem como 
centro de interesse a situação delimitada como objeto de intervenção. 
c) O Planejamento consiste em ferramenta de trabalho. Prevê e organiza ações e 
processos que vão acontecer no futuro em termos individuais e não coletivos. 
d) O Planejamento é um processo organizacional e não racional. 
 
33 - “A assistência social ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, 
prevenir a incidência de riscos sociais, independente de contribuição prévia, e deve 
ser financiada com recursos previstos no orçamento ___________________”. 
(SUAS, 2012). 
Complete corretamente a citação acima, tendo como referência a Resolução CNAS 
nº 33 de 12 de dezembro de 2012: 
a) da Previdência Social.   c) dos municípios e do Distrito Federal. 
b) da Seguridade Social.   d) do Ministério do Trabalho. 
 
34 - De acordo com a Constituição Federal de 1988 e alterações posteriores, são 
considerados direitos sociais, dentre outros: 
I - Educação. 
II - Renda. 
III - Propriedade privada. 
IV - Proteção à maternidade e à infância. 
Está CORRETO o contido em: 
a) Apenas as afirmativas I e III.   c) Apenas as afirmativas I e IV. 
b) Apenas a afirmativa V.    d) Apenas as afirmativas II e III. 
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35 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/1990 e alterações 
posteriores) os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde, devem em 
casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou 
degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente obrigatoriamente 
comunicar: 
a) ao conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente. 
b) ao disque 100 do Ministério da Saúde. 
c) ao Ministério Público da respectiva localidade. 
d) ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. 
 
36 - Considere as afirmativas abaixo sobre a Adoção previsto pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/1990 e alterações posteriores): 
I - Podem adotar os maiores de vinte e um anos, independentemente de estado civil. 
II - O adotando deve contar com, no máximo, vinte e um anos à data do pedido, 
salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. 
III - A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e 
deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e 
parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. 
IV - Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem 
adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e 
desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período 
de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e 
afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade 
da concessão.  
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
37 - Acerca do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, previsto pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/1990 e alterações posteriores) assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família 
e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 
comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias 
entorpecentes. 
b) A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda 
ou a suspensão do poder familiar. E não existindo outro motivo que por si só autorize a 
decretação da medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua família de 
origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio. 
c) O pátrio poder  será exercido, pelo pai na forma do que dispuser a legislação civil, 
assegurado a ele o direito de prevalência sobre a genitora, em caso de discordância. 
d) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional 
não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda 
ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 
 
38 - A “priorização do atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados 
prestadores de serviços, quando desabrigados e sem família”, constitui-se: 
a) uma das diretrizes da política nacional do idoso. 
b) um dos objetivos da política de saúde. 
c) um dos princípios da política nacional do idoso. 
d) um dos objetivos da política de assistência social. 
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39 - A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da 
assistência social que: 
a) por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários visa a integração da rede socioassisntencial. 
b) instituída no âmbito do Suas, possui interface com as demais políticas públicas e 
articula, coordena e oferta os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência 
social. 
c) define os critérios de inscrição e funcionamento das entidades com atuação em mais 
de um município no mesmo Estado, ou em mais de um Estado ou Distrito Federal. 
d) identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no 
território. 
 
40 - O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal 
à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la 
provida por sua família. Acerca desse benefício, quando concedido à pessoa com 
deficiência, julgue as alternativas: 
I - Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas. 
II - A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com 
deficiência impede nova concessão do benefício. 
III - O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente 
quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na 
condição de microempreendedor individual. 
IV - A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz acarreta a suspensão 
imediata do benefício de prestação continuada. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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