
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO GRANDE/SC 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015 
 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

NOME:_______________________________________________ INSCRIÇÃO: _________ 
 
INSTRUÇÕES: 
 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas, um CARTÃO-RESPOTA e CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO; 
b) O candidato deverá apor no CADERNO DE PROVA, em local próprio, seu nome legível e número de inscrição. 
c) A prova terá duração de 3(três) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 30 (trinta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 08 (oito) Português, 05 (cinco) matemática, 05 

(cinco) Conhecimentos Gerais/atualidades e 12(doze) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 
h) O candidato deverá apor no CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, em local próprio, seu nome legível, nº da inscrição, número do 

R.G., data de nascimento (dia, mês e ano) e assinatura; 
i) O candidato deverá apor no CARTÃO-RESPOSTA, em local próprio, seu nome legível, nº da inscrição e marcar a quadrícula 

correspondente ao seu número de inscrição conforme exemplo abaixo: 

Modo correto de marcação da inscrição. Exemplo: nº 1244 

 

j) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 30, que será o único 
documento válido para sua correção e assinar o verso do cartão resposta; 

k) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não podendo 
conter rasuras e ou marcações incorretas; 

l) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no CARTÃO-
RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

m) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
n) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
o) Somente utilize caneta azul ou preta; 
p) O caderno de prova, CARTÃO-RESPOSTA e CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
q) O candidato poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação do gabarito do candidato; 
r) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 





I - PROVA DE PORTUGUÊS – (08 questões) 
 
QUESTÃO 01. Analise as frases abaixo em relação às palavras em negrito e assinale a alternativa correta:  
 
I. Meu joelho anda doendo demais. 
II. Ela anda muito. 
III. O gerente só anda de avião. 
 
(A) As frases apresentam polissemia.  
(B) As frases apresentam antonímia.  
(C) As frases apresentam paronímia.  
(D) As frases apresentam sinonímia.  
 
QUESTÃO 02. Na frase: “Obviamente o padre da paróquia não tem o mesmo conhecimento e sensibilidade 

que o vigário”, o termo obviamente pode ser substituído, sem prejuízo do sentido por:  
 
(A) Evidentemente.  
(B) Necessariamente.  
(C) Principalmente.  
(D) Realmente. 
 
QUESTÃO 03. Preencha corretamente a lacuna: _______________________________, segundo a lógica, 

é a união de duas premissas, das quais, por inferência, se tira uma terceira, chamada conclusão.  
 
(A) Neologismo.  
(B) Silogismo.  
(C) Eufemismo.  
(D) Sofisma. 
  
QUESTÃO 04. Relacione as colunas dos radicais com seu significado e indique a sequência correta de cima 

para baixo:  
Coluna I Coluna II 
(1) Fide 
(2) Ludo 
(3) Oni 
(4) Puer 

(     ) criança 
(     ) fé 
(     ) jogo 
(     ) todo 

 
(A) B – A – D – C.  
(B) D – A – C – B.  
(C) D – A – B – C.  
(D) A – C – D – B.  
 
QUESTÃO 05. Assinale a alternativa que apresenta em todas as suas opções, sufixos verbais que exprimem 

ação causadora:  
 
(A) Escurecer, enriquecer, umedecer.  
(B) Bravejar, gesticular, marejar.  
(C) Esfriar, esquentar, ruborizar. 
(D) Chuviscar, adocicar, bebericar.  
 
  



QUESTÃO 06. Assinale a alternativa que contém palavra formada por aglutinação: 
 
(A) Rodapé. 
(B) Guarda-roupa.  
(C) Monocultura.  
(D) Aguardente.  
 
QUESTÃO 07.  Assinale a alternativa que apresenta erro de grafia.  
 
(A) Há muitas sementes boas germinando em terras férteis. 
(B) Esta ves foi do Josué levantar cedo para ordenhar as vacas.  
(C) De acordo com essa pesquisa os alunos do município obtiveram bons resultados.  
(D) Vou à casa de Maria estudar.  
 
QUESTÃO 08. Tratando-se de prosa de ficção, assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso, indicando a 

sequência correta, de cima para baixo:  
 
I. (     ) A sequência cronológica de fatos e acontecimentos constitui a elipse.  
II. (     ) A organização da sequência de fatos e acontecimentos num texto narrativo resulta no enredo 

ou intriga.  
III. (     ) Nas narrativas mais convencionais podem ser apontados a existência de algumas categorias: o 

protagonista, o antagonista e os personagens secundários.  
IV. (     ) Conforme a relação que o narrador estabelece com o mundo construído pela ficção, é 

classificado em narrador em primeira pessoa e narrador em terceira pessoa.  
 
(A) F – V – F – V. 
(B) F – F – V – V.  
(C) F - V – V – V.  
(D) V – F – F – V.  
 
 
 
 



II. PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 09. Augusto disse para seu filho: “Daqui a três anos, terei o dobro da sua idade”. Se atualmente 
o filho tem 25 anos, qual é a idade atual de Augusto? 

 
(A) 50.  
(B) 53.  
(C) 56.  
(D) 59.  
 
QUESTÃO 10. A espessura de uma ficha de papel é 0,05mm. Ao formar uma pilha de fichas, colocando-se 

uma ficha e em cada uma das seguintes, tantas quantas já foram colocadas anteriormente e após 12 
operações iguais à esta, a pilha fica pronta. Qual é a altura dessa pilha de fichas de papel em 
centímetros? 

 
(A) 5,12cm  
(B) 6,00cm 
(C) 10,24cm 
(D) 102,40cm  

 

QUESTÃO 11. O proprietário, Sr. Domingos, tem dois terrenos retangulares semelhantes, sendo que a 

razão de semelhança é  
𝟐

𝟓
 . Se o terreno maior tem 50m de frente e 150m de comprimento, quais são 

as dimensões do terreno menor do Sr. Domingos?  
 
(A) 20 m e 60 m.  
(B) 25 m e 75 m.   
(C) 25 m e 100 m. 
(D) 50 m e 100 m.  
 
QUESTÃO 12. O espaço percorrido S por um corpo em queda livre, durante um certo tempo t é dado pela 

função S(t)= 8 t². Considerando que este corpo está em queda livre, qual é o espaço, em metros, que 
ele percorre após 5 s? 

 
(A) 16 m.  
(B) 40 m. 
(C) 400 m. 
(D) 200 m.  
 
QUESTÃO 13.  Participaram de uma competição de balé homens e mulheres. Sabendo que 25% dos 

participantes são homens e que 150 são mulheres, indique o total de participantes dessa competição:  
 
(A) 150  
(B) 220 
(C) 250 
(D) 200  
 
 
 
  
  
 



III – PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS - (05 questões) 
 
QUESTÃO 14. Recentemente veiculou na mídia, notícia em que o Estado de Santa Catarina aparece em 

destaque no ranking elaborado pela Endeavor Brasil, com as melhores cidades para empreender no 
país. Das 20 primeiras cidades, três são catarinenses. São elas: 

 
(A) Blumenau, Florianópolis e Joinville.  
(B) Blumenau, Chapecó e Florianópolis.  
(C) Chapecó, Florianópolis e Itajaí.  
(D) Florianópolis, Joinville e Itajaí.  
 

Fonte: http://revistapegn.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2015/12/sao-paulo-e-melhor-cidade-para-empreendedores-diz-endeavor.html, acessado 
em 08/12/2015. Índice de cidades empreendedoras - Brasil 2015 (Endeavor Brasil). 

 
QUESTÃO 15. Preencha corretamente a lacuna: “A questão da transmissão materno fetal no Brasil deu 

uma relevância maior ao zika vírus pela relação com os casos de ___________________.” 
 
(A) Dengue.  
(B) Microcefalia.  
(C) Febre amarela.  
(D) AIDS.  
 
QUESTÃO 16. Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Lajeado Grande e assinale a afirmativa 

correta:  
 
I. As terras pertencentes atualmente ao Município de Lajeado Grande, foram cedidas por concessão à 

Cia. Bertazzo & Maia Ltda., que as comercializou integralmente.  
II. A primeira denominação dada à localidade foi Pesqueiro.  
III. Os símbolos municipais são a bandeira e o brasão.  
IV. A instalação do Município ocorreu em 01 de janeiro de 1993.  
 
(A) Todas as afirmativas estão corretas.  
(B) Estão corretas as afirmativas I, II e IV.  
(C) Estão corretas as afirmativas II e IV.  
(D) Estão corretas as afirmativas I e III.  
 
 QUESTÃO 17. De acordo com a Constituição Federal, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

correta:  
O alistamento eleitoral e o voto são: 
 
I. Obrigatórios para os maiores de dezoito anos;  
II. Facultativo para os analfabetos;  
III. Facultativo para os maiores de sessenta anos;  
IV. Facultativo para os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
V. Proibido para eleitores estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os 

conscritos.  
 
(A) Todas as afirmativas estão corretas.  
(B) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e V.  
(C) Estão corretas as afirmativas I, III, IV e V.  
(D) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV.  
 
  



QUESTÃO 18.  Preencha corretamente a lacuna: “A construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte no 
curso do ___________________, idealizada da década de 1980, vem gerando muita polêmica no que 
se refere à questão ambiental e à questão energética”.  

 
(A) Rio Xingu.  
(B) Rio Tocantins.  
(C) Rio Amazonas.   
(D) Rio Pará.  
 

 



IV– PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (12 questões) 
 
QUESTÃO 19. Leia atentamente as afirmativas abaixo: 
 
I. atuação profissional do/a Assistente Social na Política de Educação deve se efetivar em consonância com 

os processos de fortalecimento do projeto ético-político do serviço social e de luta por uma educação 
pública, laica, gratuita, presencial e de qualidade, que, enquanto um efetivo direito social, potencialize 
formas de socialiabilidade humanizadoras.  

II. A qualidade da educação a ser assegurada, em consonância com o projeto ético-político profissional 
do serviço social, não se alcança como resultado da ação de um/a único/a profissional. Ela tampouco 
pode ser alcançada a partir de ações intestinas aos estabelecimentos educacionais, muito embora elas 
tenham uma importante mediação para a sua efetiva vinculação aos processos concretos de vida e de 
formação humana dos sujeitos singulares. Portanto, os trabalhos interdisciplinares, interinstitucionais 
e intersetoriais contribuem para a qualidade da educação, na dimensão apresentada, na medida em 
que eles convirjam em uma construção coletiva, profissional e política, distinta das formulações 
abstratas em torno da democracia e da cidadania, que impregnam não só o campo educacional.  

III. A ação profissional não deve ser conduzida, desvinculada das dimensões ética, política e teórica, ou 
seja, circunscrita apenas à dimensão técnica, independentemente do estabelecimento educacional 
em que ocorra, seja ele público ou privado. As ações de execução, orientação, acompanhamento, 
investigação e socialização, entre outras, e não apenas aquelas que se efetivam a partir de abordagens 
grupais com a discussão de temas e assuntos relativos às condições de vida, trabalho e educação da 
população atendida, incidem também sobre a qualidade da educação.  

IV. A garantia da qualidade da educação que deve pautar a atuação profissional do/a assistente social, ao 
mesmo tempo em que envolve uma densa formação intelectual, com domínio de habilidades 
cognitivas e conteúdos formativos, também engloba a produção e disseminação de um conjunto de 
valores e práticas sociais alicerçadas no respeito à diversidade humana e aos direitos humanos, na 
livre orientação e expressão sexual, na livre identidade de gênero, de cunho não sexista, não racista e 
não homofóbica/ lesbofóbica/transfóbica, fundamentais à autonomia dos sujeitos singulares e 
coletivos e ao processo de emancipação humana.  

Assinale a alternativa correta: 
 
(A) somente as frases I e IV estão corretas. 
(B) somente as frases  II, III e IV estão corretas. 
(C) somente as frases  I, II e III estão corretas. 
(D) todas as frases estão corretas. 
 
  



QUESTÃO 20. O Artigo 154 da Lei Orgânica do Município de Lajeado Grande, SC prevê que o Município, 
dentro de sua competência, desenvolverá Programas e projetos de Assistência Social com o objetivo 
de:  

I. atender as necessidades básicas, mediante comprovação da necessidade; 
II. proteger a família, a infância, a adolescência, a maternidade e a velhice;  
III. amparar as crianças e os adolescentes carentes e com desvio de conduta; 
IV. promover a integração ao mercado de trabalho;  
V. habilitar ou reabilitar pessoa portadora de deficiência ou garantir-lhe assistência, quando não possuí 

meios próprios ou da família;  
VI. promover programas educativos de controle de natalidade e saúde da mulher. 
 
Assinale a alternativa correta, com base nas informações acima: 
 
(A) estão corretas as frases I, II, IV e V.  
(B) estão corretas as frases  II, IV, V e VI. 
(C) estão corretas as frases III, IV e VI . 
(D) todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 21. A assistente social B atendeu uma usuária que solicitou ajuda de uma passagem de ônibus 

de Florianópolis para Belo Horizonte para ver sua mãe que se encontrava internada no hospital, em 
estado de coma. B deixou de fornecer o auxílio porque durante o atendimento notou que a usuária 
levava uma revista embaixo do braço e cigarros em seu bolso. B comentou com sua colega que o que 
mais a incomodou foi o fato da usuária gastar dinheiro com revistas e cigarros. A colega ainda 
argumentou que a revista poderia ser emprestada, e que o cigarro é uma escolha e uma dependência 
que não pode ser julgada dessa forma. Mas B estava irredutível: “quem gasta dinheiro com bobagens 
e não tem força de vontade para largar o vício, não precisa de ajuda” (BARROCO & TERRA 2012, p. 
90). Do ponto de vista ético, podemos afirmar que: 

 
I. A objetivação ética do compromisso com os usuários supõe uma postura responsável e respeitosa em 

relação às suas escolhas, mesmo que elas expressem valores diversos dos valores pessoais do 
profissional.  

II. É vedado ao assistente social bloquear o acesso dos usuários aos serviços oferecidos pelas instituições, 
através de atitudes que venham coagir e/ou desrespeitar aqueles que buscam o atendimento de seus 
direitos.   

III. É dever do assistente social abster-se, no exercício da profissão, de práticas que caracterizem a 
censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua 
ocorrência aos órgãos competentes.  

IV. Essa situação mostra que necessidades sociais podem ser negadas em nome do preconceito e de 
atitudes policialescas, contrárias ao que o código de ética do Assistente Social prevê. 

 
Assinale a alternativa correta, com base nas informações acima: 
 
(A) estão corretas as frases II e III.  
(B) estão corretas as frases I e II . 
(C) estão corretas as frases  II, III e IV. 
(D) todas as afirmativas estão corretas. 
 
  



QUESTÃO 22. Sobre a gestão do SUAS, assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso: 
 
I. (   ) O Sistema Único de Assistência Social (Suas) comporta quatro tipos de gestão: da União, do Distrito Federal, 

dos estados e dos municípios. As responsabilidades da União passam principalmente pela formulação, apoio, 
articulação e coordenação de ações. Os estados, por sua vez, assumem a gestão da assistência social dentro de 
seu âmbito de competência, tendo suas responsabilidades definidas na Norma Operacional Básica (NOB/Suas). 

II. (   ) No caso da gestão municipal e do Distrito Federal, são possíveis três níveis de habilitação ao Suas: inicial, 
básica e plena. A gestão inicial fica por conta dos municípios que atendam a requisitos mínimos, como a 
existência e funcionamento de conselho, fundo e planos municipais de assistência social, além da execução das 
ações da Proteção Social Básica com recursos próprios. No nível básico, o município assume, com autonomia, 
a gestão da proteção social básica. No nível pleno, ele passa à gestão total das ações socioassistenciais. 

III. (  ) O Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS constitui-se em mecanismo de indução de aprimoramento 
da gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais e se apresenta como mais um 
mecanismo cujo objetivo principal é melhorar a qualidade da gestão descentralizada do SUAS. 

IV. (  ) O processo de gestão descentralizada do SUAS conta também com instâncias de pactuação: a Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT) e as Comissões IntergestoresBipartite (CIB). As Comissões Intergestores 
constituem-se em espaços de articulação e expressão das demandas dos gestores federais, estaduais e 
municipais, caracterizando-se como instâncias de negociação e pactuação de aspectos operacionais da gestão 
do SUAS. 

V. (  ) As CITs são instâncias estaduais destinadas à interlocução de gestores, constituídas por representantes do 
Estado e dos municípios, que representam os interesses e as necessidades da região, referentes à assistência 
social. Elas negociam e pactuam sobre aspectos da organização e gestão do Sistema Estadual de Assistência 
Social, observando as deliberações do Conselho Estadual de Assistência Social, a legislação vigente e as 
orientações da CIB e do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).  

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
(A) V-V-V-V-F  
(B) V-F-V-F-V 
(C) V-V-V-F-F   
(D) V-V-V-V-V 
 

QUESTÃO 23. Em relação ao Controle Social, assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso: 
 

I. ( F ) Supõe a existência de espaços públicos onde os representantes da sociedade são contratados 
para exercer este controle sobre o Estado. 

II. ( V ) Controle Social é a participação da população na gestão pública, possibilitando aos cidadãos meios 
e canais de fiscalização e controle das instituições e organizações governamentais, de modo a verificar 
o bom andamento das decisões tomadas em seu nome.  

III. ( V ) Controle Social visa direcionar as políticas para o atendimento das necessidades prioritárias da 
população, melhorar os níveis de oferta e de qualidade dos serviços e fiscalizar a aplicação dos 
recursos públicos.  

IV. ( F ) Sua concepção está diretamente relacionada com o Estado de direito, déspota e absolutista. Ou 
seja, trata-se de um Estado que esteja a serviço do interesse público e que cidadãos possam exercer 
e reclamar seus direitos.  

V. ( V )O Controle Social possui três importantes dimensões: a dimensão política; a dimensão técnica; a 
dimensão ética  

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

(A) V-V-V-F-V 
(B) F-V-V-F-V 
(C) V-V-F-F-V 
(D) F-V-F-F-V 



 
QUESTÃO 24. Marque a única alternativa que corretamente completa as lacunas. “O artigo 96 do Estatuto 

do Idoso prevê pena de reclusão de 6 (seis) meses a 1(um) ano para quem “discriminar pessoa idosa, 
impedindo ou dificultando seu acesso a ____________, aos ____________, ao ___________________ 
ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de 
idade”: 

 
(A) educação, benefícios previdenciários, direito de ir e vir 
(B) operações bancárias,  meios de transporte, direito de ir e vir 
(C) educação, benefícios previdenciários, direito de contratar 
(D) operações bancárias, meios de transporte, direito de contratar 
 
QUESTÃO 25. Leia atentamente as afirmativas abaixo: 
 
I. O SUAS, ao eleger a matricialidade sociofamiliar como uma de suas bases estruturantes, organiza toda 

a rede socioassistencial para o apoio às famílias, a fim de assegurar a toda a população o direito à 
convivência familiar, seguindo o pressuposto de que para a família prevenir, proteger e manter seus 
membros é necessária a ação efetiva do poder público. O CRAS, assim, considera as famílias como um 
espaço de ressonância e sinergia dos interesses e necessidades coletivas e de mobilização à 
participação e ao protagonismo social, ou seja, como um vetor de mudança da realidade social. 

II. A territorialização refere à centralidade do território como fator determinante para a compreensão 
das situações de vulnerabilidade e risco sociais, bem como para seu enfrentamento.  Para tanto, o 
conceito se restringe à delimitação espacial. Ou seja, o território é somente uma porção específica de 
terra. O conceito de território, então, abrange as famílias e os indivíduos que compartilham os espaço 
sem determinada localidade. 

III. Todo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS em funcionamento desenvolve, 
obrigatoriamente, a gestão da rede socioassistencial de proteção social básica do seu território e 
oferta do Programa de Atenção Integral à Família – PAIF, independentemente da(s) fonte(s) de 
financiamento (se municipal, federal e/ou estadual). 

IV. A gestão territorial da proteção básica responde ao princípio da centralização do SUAS e tem por 
objetivo promover a atuação restaurativa, disponibilizar serviços próximo do local de moradia das 
famílias, racionalizar as ofertas e traduzir o referenciamento dos serviços ao CRAS em ação concreta, 
tornando a principal unidade pública de proteção básica uma referência para a população local e para 
os serviços setoriais. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) somente as frases II e IV estão corretas. 
(B) somente as frases  I, III e IV estão corretas. 
(C) somente as frases  I, e III estão corretas. 
(D) todas as frases estão corretas. 
 
  



QUESTÃO 26. Em relação ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, assinale “V” para 
verdadeiro e “F” para falso: 

 
I. (   ) O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no trabalho social com 

famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, 
prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na 
melhoria de sua qualidade de vida.  

II. (   ) O PAIF prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo.  

III. (   ) O PAIF Realiza ações com famílias que possuem pessoas que precisam de cuidado, com foco na 
troca de informações sobre questões relativas à primeira infância, a adolescência, à juventude, o 
envelhecimento e deficiências a fim de promover espaços para troca de experiências, expressão de 
dificuldades e reconhecimento de possibilidades.  

IV. (    ) O trabalho social do PAIF deve utilizar-se também de ações nas áreas culturais para o cumprimento 
de seus objetivos, de modo a ampliar universo informacional e proporcionar novas vivências às 
famílias usuárias do serviço. As ações do PAIF devem possuir caráter terapêutico. 

V. ( ) Tem por princípios norteadores a universalidade e gratuidade de atendimento, cabendo 
exclusivamente à esfera estatal sua implementação. Serviço ofertado necessariamente no Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
(A) V-V-V-F-V 
(B) V-V-V-F-F 
(C) V-V-F-F-V  
(D) F-V-F-F-V 
 
QUESTÃO 27. Marque a única alternativa que na sequência completa as lacunas. De acordo com a Lei 

Federal nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, artigo 8º, o SISAN reger-se-á pelos seguintes princípios: 
 
I. _____________e ___________no acesso à alimentação adequada, sem qualquer espécie de 

discriminação; 
II. preservação da ___________ e respeito à ____________________; 
III. participação social na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e controle das 

políticas e dos planos de segurança alimentar e nutricional em todas as esferas de governo; e 
IV. transparência dos programas, das ações e dos recursos públicos e privados e dos critérios para sua 

concessão. 
 
(A) universalidade, equidade, natureza, biodiversidade 
(B) respeito,  qualidade,  autonomia, dignidade das pessoas 
(C) respeito,  qualidade, natureza, biodiversidade 
(D) universalidade, equidade, autonomia, dignidade das pessoas 
 
  



QUESTÃO 28. Leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I. O adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa tem o direito de ser acompanhado por 

seus pais ou responsável e por seu defensor, em qualquer fase do procedimento administrativo ou judicial.  
II. A oferta irregular de programas de atendimento socioeducativo em meio aberto poderá ser invocada como 

motivo para aplicação ou manutenção de medida de privação da liberdade. 
III. A decisão judicial relativa à execução de medida socioeducativa será proferida após manifestação do defensor 

e do Ministério Público. 
IV. O cumprimento das medidas socioeducativas, em regime de prestação de serviços à comunidade, liberdade 

assistida, semiliberdade ou internação, dependerá de Plano Individual de Atendimento (PIA), instrumento de 
previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. 

V. O PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento, com 
a participação efetiva do adolescente e do Ministério Público. 

VI. Para o cumprimento das medidas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida, o PIA será 
elaborado no prazo de até 10 (dez) dias do ingresso do adolescente no programa de atendimento. 

 
(A) estão corretas as frases I, II, IV e V.  
(B) estão corretas as frases  II,  IV, V e VI. 
(C) estão corretas as frases I, III e IV  . 
(D) todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 29. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta, com relação ao acesso à informação, 

cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que:  
 
I. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à 

sua faixa etária. 
II. As crianças menores de dez anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou 

exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. 
III. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, 

apresentação ou exibição. 
IV. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de 

programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação 
atribuída pelo órgão competente. 

V. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser 
comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo. 

VI. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por casas 
de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não seja 
permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação do 
público. 

 

(A) estão corretas as frases I, II, IV e V.  
(B) estão corretas as frases  II,  IV, V e VI. 
(C) estão corretas as frases I, III e IV  . 
(D) todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 30. Marque a única alternativa que corretamente completa as lacunas. “O Benefício da Prestação 

Continuada - BPC é um benefício da Política de Assistência Social, ___________, ____________e 
___________, que garante a transferência mensal de 1 (um) salário mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) 
anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção 
nem de tê-la provida por sua família”. 

 

(A) individual, não vitalício e intransferível 
(B) individual, vitalício e intransferível 
(C) individual, não  vitalício e transferível 

(D) individual, vitalício e transferível 




