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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA . 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
Com relação aos benefícios eventuais, preconizados na Lei 12.435, Seção II, analise as afirmativas a seguir:  
I - A concessão e o valor dos benefícios de que trata esse artigo serão definidos pelos Estados, Distrito 

Federal e Municípios e previstos na lei orçamentária anual da União. 
II - O CNAS, ouvidas as respectivas representações de Estados e Municípios dele participantes, poderá 

propor, na medida das disponibilidades orçamentárias das 3 (três) esferas de governo, a instituição de 
benefícios subsidiários no valor de até 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo para cada 
criança de até 6 (seis) anos de idade. 

III  - Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram 
organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de 
nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
C) Apenas a afirmativa II está correta. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 02 
Sobre os serviços socioassistencias previstos na seção III, da Lei 12.435/2011, é CORRETO afirmar: 
A) Os serviços socioassistenciais de assistência social compreendem ações integradas e complementares 

com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os 
benefícios e os projetos assistenciais. 

B) Na organização dos serviços da assistência social, serão criados programas de amparo, entre outros às 
pessoas que vivem em situação de rua. 

C) O incentivo a serviços socioassistenciais de enfrentamento da pobreza assentar-se-á em mecanismos de 
articulação e de participação de diferentes áreas governamentais e em sistema de cooperação entre 
organismos governamentais, não governamentais e da sociedade civil. 

D) Os serviços socioassistenciais voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência serão 
devidamente articulados com o benefício de prestação continuada estabelecido no art. 20 dessa Lei. 

 

QUESTÃO 03 
Como preconizado no art. 63 das Normas Operacionais Básicas/2012,  o cofinanciamento da Proteção 
Social Básica tem por componentes o Piso Básico Fixo e o Piso Básico Variável. Assinale a alternativa que 
corresponde à destinação do Piso Básico Variável. 
A) Ao acompanhamento e atendimento à família e seus membros, no desenvolvimento do Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF –, necessariamente ofertado pelo Centro de 
Referência da Assistência Social – CRAS. 

B) Serviço Especializado em Abordagem Social. 
C) Ao cofinanciamento dos serviços complementares e inerentes ao PAIF. 
D) Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. 
 

QUESTÃO 04 
Assinale a alternativa que corresponde a um dos princípios éticos para a oferta da proteção socioassistencial 
no SUAS, de acordo com o Art. 6.º das Normas Operacionais Básicas do Sistema Único de Assistência 
Social – NOB/SUAS-2012. 
A) Reconhecimento do direito dos usuários de ter acesso a benefícios e à renda. 
B) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social. 
C) Descentralização político-administrativa e comando único das ações em cada esfera de governo. 
D) Não submissão do usuário a situações de subalternização. 
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QUESTÃO 05 
De acordo com o Estatuto do Idoso, em seu  art. 52, as entidades governamentais e não governamentais de 
atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e 
outros previstos em lei. Sobre a fiscalização das entidades de atendimento, contidas no capítulo III do 
estatuto, é INCORRETO afirmar: 
A) A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada a má aplicação ou 

desvio de finalidade dos recursos. 
B) Será dada publicidade das prestações de contas dos recursos públicos e privados recebidos pelas 

entidades de atendimento. 
C) As entidades de atendimento que descumprirem as determinações dessa Lei ficarão sujeitas, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, a penalidades. 
D) Mesmo havendo danos aos idosos abrigados ou qualquer tipo de fraude em relação ao programa, não 

caberá o afastamento provisório dos dirigentes e nem a interdição da unidade.  
 

QUESTÃO 06 
Sobre a apuração judicial de irregularidades em entidade de atendimento, contidas no capítulo IV do 
Estatuto do Idoso, é CORRETO afirmar:  
A) O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer resposta escrita, podendo 

juntar documentos e indicar as provas a produzir. 
B) O procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não governamental de 

atendimento ao idoso terá início mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do 
Ministério Público. 

C) Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a 
autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, fixando-
lhe prazo de 72 (setenta e duas) horas para proceder à substituição. 

D) A multa e a advertência não poderão ser impostas ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo 
programa de atendimento. 

 

QUESTÃO 07 
Em seu art. 4.º, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Assinale a alternativa que 
corresponde a um dos aspectos da garantia de prioridade direito compreendidos no estatuto.  
A) Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. 
B) Participar da vida política, na forma da lei. 
C) Opinião e expressão. 
D) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à 

juventude. 
 

QUESTÃO 08 
De acordo com o capítulo III, do direito à convivência familiar e comunitária, na Seção I, Disposições 
Gerais do estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de 

visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade 
responsável, independentemente de autorização judicial.  

B) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará 
por mais de 1 (um) ano, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, 
devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 

C) A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do 
poder familiar.  

D) A condenação criminal do pai ou da mãe implicará a destituição do poder familiar.  
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QUESTÃO 09 
Assinale a alternativa que corresponde a uma das alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
através da Lei 12.962, de 8 de abril de 2014. 
A) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
B) A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão 

do poder familiar. 
C) Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de 

visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade 
responsável, independentemente de autorização judicial. 

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. 

 

QUESTÃO 10 
As medidas previstas na área da saúde para pessoas com deficiência, de acordo com a Lei 7.853/89, são: 
I - a criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação. 
II - a garantia de atendimento domiciliar de saúde a toda pessoa com deficiência. 
III  - o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas portadoras de deficiência, 

desenvolvidos com a participação da sociedade e que lhes ensejem a integração social. 
Assinale a alternativa CORRETA . 
A) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
B) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 11 
De acordo com a Lei 8.080, sobre o Sistema Único de Saúde, é INCORRETO afirmar: 
A) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
B) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício. 
C) 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). 

D) Objetiva a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

 

QUESTÃO 12 
O planejamento estratégico é um instrumental relevante para o enfrentamento dos principais problemas 
existentes nas instituições sociais. De acordo com Baptista (2007), a elaboração do planejamento pode ser 
expressa por meio de  registros  em  documentos denominados:  
A) programas, diagnóstico e intervenção.  
B) planos, programas e projetos.   
C) projetos e planos de ação.  
D) planos, propostas de ação e projetos.  
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QUESTÃO 13 
Segundo Silva (2005), existem várias “descontinuidades” e “continuidades” na relação Estatuto da Criança 
e do adolescente e Código de Menores. 
I - O ECA foi a primeira lei brasileira e latino americana que instituiu mudanças jurídicas descontínuas e 

significativas em relação ao Código de Menores. 
II - No campo da gestão, a partir do princípio da democratização da coisa pública, o ECA diferenciou-se 

profundamente, introduzindo a participação popular nas questões referentes à infância e à juventude. 
III  - – Ainda sobre a gestão pública, outra “descontinuidade” importante a se destacar foi o papel do 

Ministério Público, especialmente a Promotoria da Infância e Juventude, que ganhou impulso e 
autonomia. 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A) Somente as alternativas I e III estão corretas. 
B) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
C) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 14 
O planejamento social, de acordo com Baptista (2007), é uma perspectiva lógico-racional e assim definido 
como um processo permanente e metódico de abordagem racional e cientifica de questões que se colocam 
no mundo social. A autora, ao conceituar o planejamento social, expõe operações básicas dessa abordagem 
racional. Assinale a alternativa que corresponde a essas operações básicas discutidas pela autora.  
A) Tecnocrática, decisão, ação e teoria. 
B) Participação, teoria e reflexão. 
C) Reflexão, decisão, ação e retomada de reflexão. 
D) Reflexão, tecnocrática, participação e ação. 
 

QUESTÃO 15 
Behring (2008) afirma que é importante assinalar os avanços decorrentes do SUAS. Assinale a alternativa 
que corresponde a um desses avanços elencados pela autora. 
A) A ampliação da cobertura. 
B) Reiteração de questões históricas presentes na assistência social brasileira. 
C) Investimento em serviços privados para o fortalecimento da rede socioassistencial. 
D) Crescimento vegetativo dos recurso para a assistência social. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
INSTRUÇÃO : Leia com atenção o texto abaixo para responder às questões que se seguem. 

 
O grande apagão 

 

Sempre me impressionou o tabu que envolve algumas palavras. Por muito tempo palavrões 
pronunciados em outro idioma apareciam nas legendas de nossos cinemas e TV substituídos  por 
reticências, ou numa tradução mais branda, enquanto na tela se desenrolavam cenas então ditas “fortes”. 
Hoje pouca coisa seria considerada imprópria, pois a qualquer hora do dia crianças ligam a TV e, a não ser 
que haja algum adulto presente propondo algo mais divertido, assistem a cenas tórridas. A intimidade 
pessoal vem sendo tão banalizada que pouca coisa nos choca – ou escondemos isso para que não pareçamos 
antiquados? 

Voltando aos tabus verbais: procuramos evitar o nome de certas enfermidades que nos assustam, 
como se, pronunciadas, elas pudessem nos contaminar. O Diabo tem centenas de apelidos – um dos 
encantos na minha obra predileta, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, é ver os nomes que lhe dão, 
sobretudo no interior, de “Coisa Ruim”, “Renegado” e outros: é a poderosa e colorida imaginação do povo, 
criativa como a das crianças. 

Atualmente, ao menos nos escalões do governo, “recessão”, “apagão” e “racionamento” são os 
malditos, como se, mascarados por eufemismos, eles não fossem o flagelo real de empresas e indivíduos, 
pela incompetência ou interesses políticos das autoridades responsáveis (que vinham sendo avisadas), 
provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas estruturais 
pelo país. 

“Recessão”, como mencionada (logo corrigida) pelo ministro da Fazenda, poderia ter uma conotação 
positiva, com o significado de controlar para arrumar, e depois refazer a casa, buscando o bem real de seus 
moradores – até onde isso interessa ao Estado. 

Empenhado numa batalha feroz pela manutenção do poder, o governo nos arrastou a este fundo de 
oceano onde estamos ancorados, raspando as areias e ameaçando ali ficar: estimulou com 
veemência o consumo, deixando multidões inadimplentes ou gravemente endividadas. Tratou adversários de 
maneira abominável, iludiu o povo com promessas vãs, de muitas maneiras colaborou para o apagão das 
nossas estruturas públicas e a fragilidade dos nossos valores morais. 

Volto a mencionar algumas mazelas, além de água e energia: o caos na educação (vejam as redações 
do Enem e o desinteresse pela melhor qualificação do ensino), que deveria obter os maiores investimentos, 
pois é onde tudo começa: posso tomar banho frio e enxergar à luz de velas, mas preciso de uma cabeça 
instruída para decidir minha vida e a do meu país. 

Lembro o precaríssimo saneamento, a segurança falida, as leis ineficientes e a impunidade que 
causam uma carnificina diária; a situação da saúde é criminosa; os meios de transporte atormentam as 
pessoas e entravam a economia; a comunicação corre o risco de ser controlada; e relações internacionais 
inadequadas nos afastam dos países adiantados (lembrem que a diplomacia leva a imagem do país). 

Sozinho, o ministro Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente. Seriam 
necessários muitos competentes como ele para consertar o que aí está. Esperemos que, apesar dos problemas 
(não sabemos da missa nem dezoito avos), ele não desista, a fim de que este povo não seja mais massacrado, 
e a nação não passe vexames iguais ao exemplo que cito aqui: como muitas entidades públicas no Brasil, 
várias embaixadas brasileiras estão com as contas atrasadas. O governo não lhes envia os recursos 
essenciais, elas precisam economizar energia e água, não pagam a funcionários e fornecedores, falta papel 
para as impressoras – logo até o papel higiênico será uma preciosidade. 

Não sou pessimista, mas de um realismo moderado. Enquanto os responsáveis por essa escandalosa 
situação não tiverem a coragem de encarar a realidade, assumir e consertar seus malfeitos com honestidade 
e firmeza, continuaremos uma nação avestruz, com as ignorantes cabeças escondidas na areia. E não 
conseguiremos dar um passo à frente: será o escuro do apagão geral. 

(LUFT, Lya. O grande apagão. Revista Veja. p. 23, 4 de fevereiro de 2015.) 
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QUESTÃO 16 
Todos os recursos de argumentação foram usados pela autora na construção do texto, EXCETO 
A) Intertextualidade. 
B) Interrogação. 
C) Dados estatísticos. 
D) Linguagem figurada. 
 

QUESTÃO 17 
Ao longo do texto, verifica-se o uso da linguagem metafórica como recurso de expressão. Assinale a 
alternativa em que NÃO se observa esse uso. 
A)  “Empenhado numa batalha feroz pela manutenção do poder, o governo nos arrastou a este fundo de 

oceano...” (Linhas 21-22) 
B)  “... de muitas maneiras colaborou para o apagão das nossas estruturas públicas e a fragilidade dos 

nossos valores morais.” (Linhas 24-25) 
C)  “Sozinho, o ministro Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente.” (Linha 34) 
D)  “Seriam necessários muitos competentes como ele para consertar o que aí está.” (Linhas 34-35) 
 

QUESTÃO 18 
Considere o trecho:  
“Atualmente, ao menos nos escalões do governo, “recessão”, “apagão” e “racionamento” são os malditos, 
como se, mascarados por eufemismos, eles não fossem o flagelo real de empresas e indivíduos, pela 
incompetência ou interesses políticos das autoridades responsáveis (que vinham sendo avisadas), 
provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas estruturais 
pelo país.” (Linhas 13-17) 
Tendo em vista o contexto em que foi empregada, a palavra eufemismo é um recurso de expressão que 
significa o uso de 
A) expressões mais grosseiras.  
B) palavras mais brandas. 
C) termos técnicos. 
D) vocábulos coloquiais. 
 

QUESTÃO 19 
O termo “apagão” é usado reiteradamente no texto tanto com sentido denotativo, como com sentido 
conotativo. Marque a alternativa em que se verifica o uso desse termo com sentido denotativo. 
A) “O grande apagão” ( Título) 
B)  “... provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas 

estruturais pelo país.” (Linhas 16-17) 
C)  “E não conseguiremos dar um passo à frente: será o escuro do apagão geral.” ( Linhas 43-44) 
D)  “... iludiu o povo com promessas vãs, de muitas maneiras colaborou para o apagão das nossas estruturas 

públicas...” (Linhas 24-25)   
 

QUESTÃO 20 
Entre os problemas sociais brasileiros apontados pela autora, NÃO se encontra: 
A) educação. 
B) saúde. 
C) moradia. 
D) transporte. 
 

QUESTÃO 21 
Considere o trecho: “Sozinho, o ministro  Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente.” 
(Linha 34) Nesse trecho, a autora aponta, EXCETO 
A) a falta de preparo do ministro. 
B) a necessidade de competência coletiva. 
C) A importância de um trabalho em equipe. 
D) a ineficácia da competência solitária do ministro. 
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QUESTÃO 22 
Através de seus argumentos sobre a situação do Brasil, a autora revela-se, EXCETO  
A) realista. 
B) crítica. 
C) indignada. 
D) pessimista. 
 

QUESTÃO 23 
Considere o trecho:  “... um dos encantos na minha obra predileta, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães 
Rosa, é ver os nomes que lhe dão, sobretudo no interior, de “Coisa Ruim”, “Renegado” e outros...”  
(Linhas 9-11) 
Todos os termos abaixo correspondem ao referente “lhe”, negritado no trecho acima, EXCETO 
A) “Diabo. 
B) “Coisa ruim”. 
C) “Renegado” 
D) Guimarães Rosa. 
 

QUESTÃO 24 
As alternativas abaixo apresentam ações realizadas pelo governo para manter-se no poder, EXCETO 
A) Cumpriu promessas de campanha. 
B) Estimulou o consumismo. 
C) Desrespeitou adversários políticos. 
D) Enganou o povo. 
 

QUESTÃO 25 
Entre as consequências das ações do governo para manter-se no poder, NÃO se encontra:  
A) Inadimplência de milhares de brasileiros. 
B) Fortalecimento da economia. 
C) Endividamento de multidões. 
D) Agravamento de problemas sociais. 




