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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL 

ESTADO DO PARANÁ. 

18/01/2015. 

INTEGRANTE DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 

 

 

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 10 (dez) 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, nos 
Site: http://www.perobal.pr.gov.br e 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.perobal.pr.gov.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: 
- Sempre existiu cumplicidade entre..........e ti. 
- Tudo aquilo foi deixado para.........fazer? 
- Percebi que o plano era para............desistir do jogo. 
- Não vá sem.............ao teatro. 
A) mim, eu, eu, mim. 
B) mim, eu, mim, mim. 
C) eu, mim, mim, mim. 
D) eu, eu, eu, mim. 
 
02- Em: “Elese tornou outro homem depois da operação plástica.” – a palavra sublinhada é: 
A) Pronome adjetivo indefinido. 
B) Adjetivo biforme. 
C) Pronome adjetivo demonstrativo. 
D) Pronome substantivo indefinido. 
 
03- Assinale a alternativa em que o verbo foi incorretamente classificado: 
A) Acordamos no meio da noite e pensamos em você. (Verbo transitivo indireto) 
B) O problema tornou-se muito complicado. (Verbo transitivo direto) 
C) Pedimos a conta e saímos do restaurante. (Verbo intransitivo) 
D) O presidente ofereceu um presente a cada visitante. (Verbo transitivo direto e indireto) 
 
04- Há predicativo do sujeito em: 
A) Encontraram o idoso recuperado. 
B) O fato deixou a população da cidade revoltada. 
C) Achei-a elegante com aquela roupa. 
D) Essas informações são muito úteis para nós. 
 
05- Em: “Naquela manhã, Roberta admirava o mar pela janela do apartamento, - o predicado da oração 
classifica-se como: 
A) Predicado nominal. 
B) Predicado verbo-nominal. 
C) Predicado verbal. 
D) Predicado explicativo.  
 
06- Há concordância inadequada em: 
A) A constelação de estrelas era na verdade um grupo de atrizes famosas. 
B) Eu é que organizo a biblioteca da escola. 
C) A família de índios revelava valores culturais diferentes do nosso. 
D) Aspiram-se a bons cursos de veterinária. 
 
07- As palavras: arrabalde, tranquilidade, qualquer, possuem, respectivamente: 
A) 9 letras e 8 fonemas,13 letras e 12 fonemas, 8 letras e 7 fonemas. 
B) 9 letras e 7 fonemas,13 letras e 11 fonemas, 8 letras e 8 fonemas. 
C) 9 letras e 8 fonemas,13 letras e 11 fonemas, 8 letras e 6 fonemas. 
D) 9 letras e 9 fonemas,13 letras e 13 fonemas, 8 letras e 5 fonemas. 
 
08- Em: “Naquele instante, do alto da montanha, observavam em silêncio o lento pôr do sol.” – tem-se: 
A) Sujeito oculto. 
B) Sujeito inexistente. 
C) Sujeito indeterminado. 
D) Sujeito simples. 
 
09- Dadas as afirmativas: 
I- A palavra PROVINCIANO possui ditongo crescente oral. 
II- A palavra CAPADÓCIO possui hiato. 
III- A palavra FAZENDOLA é diminutivo sintético irregular de fazenda. 
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IV- ALCALOIDE é uma palavra formada por hibridismo. 
V- DIVÃ é uma palavra masculina. 
- Constata-se que: 
A) Todas as alternativas estão corretas. 
B) Todas as alternativas estão incorretas. 
C) Somente quatro alternativas estão corretas. 
D) Somente três alternativas estão corretas. 
 
10- Em: “Suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos.” – a vírgula foi empregada no período 
para: 
A) Separar oração coordenada ligada por conjunção. 
B) Separar oração subordinada adjetiva explicativa. 
C) Separar expressão explicativa. 
D) Separar oração intercalada. 

 
MATEMÁTICA. 
01- Quantos anagramas da palavra “FILTRO” começam por consoante? 
a) 720 
b) 480 
c) 120 
d) 650 
 
02- Uma caixa d’água possui uma base em forma de losango onde a diagonal maior excede a menor em 
duas unidades e a altura é o triplo da diagonal menor. Sendo a diagonal maior 10 cm, o volume será: 
a) 940 cm3 
b) 490 cm3 
c) 960 cm3 
d) 890 cm3 
 
03- Assinale a alternativa que corresponda ao número de diagonais de um polígono regular de 20 lados: 
a) 170 
b)   40 
c)   70 
d)   80 
 
04- Assinale a alternativa que representa a soma dos volumes de um cubo com 2m de aresta e uma 
esfera de raio igual ao triplo da aresta do cubo: 
a) 921,04 m3 
b) 912,32 m3 
c) 132,34 m3 
d) 924,04 m3 
 

05- Em uma empresa 15% dos funcionários recebem ordenados de R$ 1.500,00 e os demais recebem 
30% a mais do que estes. Assinale a resposta que corresponde ao total pago aos funcionários se esta 
empresa possui 200 funcionários: 
a) R$ 376.500,00. 
b) R$   37.650,00. 
c) R$ 370.000,00. 
d) R$ 450.000,00. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL. 
01- Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de 
profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 
a) Lei Nº. 8.080/90. 
b) Lei Nº. 8.069/90. 
c) Lei Nº. 8.842/94. 
d) Lei Nº. 10.098/00. 
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02- Assinale (V) se for verdadeira e (F) se for falsa para as questões abaixo: 
(   ) Deve se destacar que o trabalho do Assistente Social e dos demais profissionais que venham compor 
a equipe multidisciplinar nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS pode e deve voltar suas 
ações para fiscalização e controle no cumprimento das condicionalidades estabelecidas para obtenção dos 
benefícios assistenciais. 
(   ) O 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. 
(   ) 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. 
a) V; V; V. 
b) V; V; F. 
c) F; V; V. 
d) V; F; V. 
 
03- Assinale (V) se for verdadeira e (F) se for falsa. 
- São princípios democráticos e participativos da Política Nacional da Assistência Social: 
(  ) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento sem discriminação de qualquer natureza garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e rurais. 
(  ) Supremacia do atendimento às necessidades sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas. 
(   ) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. 
(  ) Universalização dos direitos sociais a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas. 
a) V; F; V; V. 
b) V; V; F; V. 
c) F; V; F; V. 
d) V; V; V; V. 
 
04- Se caracteriza como Projetos Sócio-assistenciais: 
a) Caracterizam-se por ter princípio meio e fim. São ofertados às famílias e indivíduos, visando à sua 
qualificação, autonomia e emancipação. 
b) Atividades continuadas que visam à melhoria da vida da população, por meio do desenvolvimento de 
ações direcionadas para as necessidades básicas da população. 
c) 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. 
d) Ações integradas e complementares, delimitadas em um tempo e espaço voltadas para qualificar, 
incentivar, potencializar e melhorar. 
 
05- Assinale (V) se for verdadeira e (F) se for falsa. 
- São Princípios da Política Nacional do idoso: 
(  ) O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento 
e informação para todos. 
(   )  Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitarem. 
(  ) Priorização do atendimento ao idoso em Órgãos Públicos e Privados prestadores de serviços, quando 
desabrigado e sem família. 
a) F; F; V. 
b) V; F; V. 
c) V; F; F. 
d) F; F; F. 
 
06- Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, Título VIII da ordem social - seção II da saúde: 
as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: com exceção de: 
a) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 
b) Ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados de baixa renda. 
c) Participação da comunidade. 
d) Descentralização com direção única em cada esfera de governo. 
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07- Assinale (V) se for verdadeira e (F) se for falsa. 
- A Política Nacional de Assistência Social estabelece diretrizes para que sejam planejados, executados e 
avaliados os serviços sócio-assistenciais, em qualquer nível de gestão do SUAS: 
(  ) Centro de Referência da Assistência Social(CRAS); Centro de Referência Especializado da Assistência 
Social(CREAS); Norma Operacional Básica (NOB/SUAS). 
(  ) Contribuir para o acesso a alimentação; contribuir para a proteção social básica; contribuir para a 
proteção social especial; implantação do programa de erradicação do trabalho infantil. 
( ) Descentralização Político–Administrativa; Participação da população por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas; Primazia da responsabilidade do Estado na condução da 
Política de Assistência Social. 
( ) Norma Operacional Básica - (NOB/SUAS); Comissão Intergestora Bipartite (CIB); Comissão 
Intergestora Tripartite (CIT); Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB/RH). 
a) V; F; F; V. 
b) F; V; V; F. 
c) F; F; V; F. 
d) V; V; F; F. 
 
08- Faculdade de ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários; opinião e expressão; 
crença e culto religioso; brincar, práticas de esportes e de diversões, são direitos à liberdade e estão 
expressos:  
a) Normas Operacionais Básicas. 
b) Na Lei Orgânica da Assistência Social. 
c) NA Lei Orgânica da Saúde. 
d) No Estatuto do Idoso. 
 
09- Assinale (V) se for verdadeira e (F) se for falsa. 
- Como instância privilegiada na Política Nacional de Assistência Social (2004),são atributos dos   
Conselhos de Assistência Social: 
(  ) Garantir a participação da sociedade civil organizada na formulação e na revisão das regras que 
conduzem as negociações e a arbitragem dos interesses em jogo, além de acompanhamento da 
implementação daquelas decisões, segundo critério pactuado. 
(   ) Definir nova interlocução pública com a rede de Entidades de Assistência Social. 
(  ) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação 
do Serviço Social com participação da sociedade civil. 
(   )  O conhecimento da realidade territorial, principalmente em contextos de desigualdades sociais. 
a) V; V; F; F. 
b) V; F; V; F. 
c) F; F; V; V. 
d) F; V; F; F. 
 
10- Assinale (V) se for verdadeira e (F) se for falsa. 
- A Assistência Social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção: 
(  ) Proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social 
que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 
(  ) Proteção Especial para medir os resultados da gestão descentralizada do SUAS, com base na atuação 
do gestor Estadual, Municipal e do Distrito Federal na implementação, execução e monitoramento dos 
serviços, programas, projetos e benefícios de Assistência Social, bem como na articulação intersetorial. 
(  ) Proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir 
para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das 
potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de 
violação de direitos. 
(  ) Proteção de respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios serviços de 
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de 
necessidade. 
a) V; F; F; V. 
b) V; F; V; F. 
c) F; F; V; V. 
d) F; V; F; V. 
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11- A Lei Nº 8.742 de 7/12/1993, passa a vigorar com as seguintes alterações no “Art. 20. § 2º: 
a) Para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao 
completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência intelectual ou mental que 
o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. 
b) 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. 
c) A informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de 
acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, 
avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os 
preceitos da ética profissional. 
d) O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 
21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente 
incapaz, assim declarado judicialmente. 
 
12- A Assistência Social tem por objetivos: 
a) A vigilância sócio-assistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e 
nela a ocorrência de vulnerabilidades de ameaças, de vitimizações e danos. 
b) Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar Estados, Distrito 
Federal e Municípios para seu desenvolvimento. 
c) Destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no custeio do pagamento dos 
benefícios eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de 
Assistência Social. 
d) Buscar o desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de 
atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constituem motivo de 
suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência. 
 
13- O que é a Norma Operacional Básica do SUAS ? 
a) Regulamenta o Fundo Nacional de Assistência Social que estabelece o cofinanciamento por meio dos 
blocos de Financiamento do Sistema Único de Assistência Social- SUAS. 
b) Estabelecem fluxos, procedimentos e responsabilidades para o acompanhamento da gestão e dos 
serviços do Sistema Único de Assistência Social- SUAS. 
c) A NOB/ SUAS organiza o modelo da proteção social, normatizando e operacionalizando os princípios e 
diretrizes de descentralização da gestão e execução dos serviços, programas, projetos e benefícios. 
d) Normatiza a fixação das responsabilidades da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para com o 
controle social. 
 
 
14- Qual a Lei que afirma - “Os recursos de responsabilidade da União destinados à Assistência Social 
serão automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social - (FNAS), à medida que se 
forem realizando as receitas”. 
a) Lei Nº. 8.069/1990. 
b) Lei Nº. 8.742/1993. 
c) Lei Nº. 8.662/1993. 
d) Lei Nº. 8.842/1994. 
 
 
15- Alteração à LOAS trazidas pela Lei Nº 12.435/2011, dispõe sobre a organização da Assistência Social 
em um sistema descentralizado e participativo denominado SUAS. Além disso: 
a) Estabelece que o cofinanciamento da política no SUAS, nas esferas de governo, se efetua por meio de 
transferências automáticas entre os Fundos de Assistência Social. 
b) Esgotamento do modelo de adesão ao sistema como instrumento de indução do aprimoramento do 
SUAS. 
c) Estabelece que os Conselhos de Assistência Social são vinculados ao órgão gestor da política de 
Assistência Social. 
d) Valorizar a possibilidade de se manter sob convívio familiar, quer seja na família biológica ou construída, 
e à precedência do convívio social e comunitário às soluções institucionalizadas.  
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
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16- A primeira NOB sobre o Sistema Único de Assistência Social, que foi instituído pela Política Nacional 
de Assistência Social, em observância à Deliberação da IV- Conferência Nacional de Assistência Social, 
foi: 
a) A NOB SUAS 2005. 
b) A NOB SUAS 2012. 
c) A NOB/RH 2006. 
d) A NOB 1998. 
 
 
17- 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. Essa disposição preliminar pertence ao: 
a) Artigo 196 da Constituição Federal.  
b) Artigo 4º. da Lei Nº. 8.080. 
c) Artigo 2º. da Lei Nº. 8.080. 
d) Artigo 14 da Lei Nº. 8.080. 
 
 
18- Lei Nº. 12.435, de 06/07/2011, dispõe sobre: 
a) Dispõe sobre a alteração à Lei Nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990, para garantir às parturientes o 
direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto e pós-parto imediato, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS. 
b) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento de serviços correspondentes e dá outras providências, regulamentando a assistência 
domiciliar no Sistema Único de Saúde. 
c) Dispõe sobre a organização da assistência social cujo os objetivos são as condições para a promoção e 
integração ao mercado de trabalho,proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice, amparo às crianças e aos adolescentes carentes,habilitação e reabilitação das pessoas com 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. 
d) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências", instituindo o Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena. 
 
 
 
19- Lei que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências: 
a) Lei Nº. 12.010 de 03/08/2009. 
b) Lei Nº. 8.069 de 13/07/1990. 
c) Lei Nº. 8.842 de 04/01/1994. 
d) Lei Nº. 10.098 de 19/12/2000. 
 
 
 
20- O que diz a Lei de Nº. 10.098 de 19/12/2000 no seu artigo 14? 
a) Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento além do pavimento de acesso, à exceção 
das habitações unifamiliares, e que não estejam obrigados à instalação de elevador, deverão dispor de 
especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação de um elevador adaptado, devendo os 
demais elementos de uso comum destes edifícios atenderem aos requisitos de acessibilidade.  
b) A acessibilidade é possibilidade e condição de alcance para a 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. 
c) O Poder Público, por meio dos organismos de apoio à pesquisa e das agências de financiamento, 
fomentará programas destinados: à promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e prevenção 
de deficiências. 
d) Deve haver desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas técnicas para as pessoas 
portadoras de deficiência. 
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21- De acordo com a Lei Nº. 8.662 de 07/06/1993, no seu Art. 4º constituem competências do Assistente 
Social: 
a) Orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de Assistente Social, em 
conjunto com o CRESS; Assessorar os CRESS sempre que se fizer necessário. 
b) Prestar assessoria técnico-consultiva aos organismos públicos ou privados, em matéria 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) Dispor sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional do Assistente Social. 
 
 
22- Art. 2º. Constituem direitos do Assistente Social, de acordo com o Código de Ética Profissional: 
a) Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, 
na perspectiva da competência profissional. 
b) Garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas na Lei de Regulamentação da 
Profissão e dos princípios firmados neste Código. 
c) Zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste Código, e funcionar como órgão julgador de 
primeira instância. 
d) 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. 
 
 
23- Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, à criança ou adolescentes 
fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de 
provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida: Está implícito no: 
a) Art. 244 da Lei Nº. 8.069/1990. 
b) Art. 240 da Lei Nº. 12.435/2011. 
c) Art. 158 da Lei Nº. 12.962/2014. 
d) Art. 241 da Lei Nº. 10.098/2000. 
 
 
24- Quais as medidas que a Lei Nº 10.741 de 01/10/2003, cria: 
a) Mecanismos que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - 
SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. 
b) Mecanismos que altera os Artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta 
artigo ao Ato das Disposições Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das 
ações e serviços públicos de saúde. 
c) Mecanismos de obrigatoriedade da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar 
ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária.  
d) Mecanismos que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
 
 
25- A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e 
da sociedade, destinadas a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. Está 
implícita no: 
a) Artigo116 da Lei Nº. 12.010 de 03/08/2009. 
b) Artigo 194 da Constituição Federal de 1988. 
c) PNAS, 2004. 
d) Artigo 172 da Lei Nº. 8.842 de 04/01/1994. 
 
 

 
 

 




