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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 
Preconiza as Normas Operacionais Básicas da Política de Assistência Social, em seu  art. 79, que, na 
Proteção Social Básica, os critérios de partilha de cofinanciamento de serviços socioassistenciais basear-se-
ão: 
A) nas situações de risco pessoal e social, por violação de direitos. 
B) no número de famílias constantes do Cadastro Único, tomando como referência os cadastros válidos de 

cada Município e do Distrito Federal. 
C) na estruturação de unidades ou equipes de referência para operacionalizar os serviços necessários em 

determinada realidade e território. 
D) em outros indicadores que vierem a ser pactuados na CIB. 
 

QUESTÃO 02 
De acordo com Normas Operacionais Básicas de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência 
Social – NOB/RH – SUAS –, o cuidador social tem as seguintes funções, EXCETO  
A) Atuar na recepção dos usuários possibilitando uma ambiência acolhedora. 
B) Identificar as necessidades e demandas dos usuários. 
C) Apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina diária. 
D) Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e 

garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e ou risco social 
e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família. 

 

QUESTÃO 03 
De acordo com Normas Operacionais Básicas de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência 
Social – NOB/RH – SUAS –, o orientador social ou educador social tem as seguintes funções, EXCETO 
A) Desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a vida diária e instrumentais de autonomia e 

participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as 
dimensões individuais e coletivas. 

B) Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da autonomia, 
autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, 
contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações 
intergeracionais.  

C) Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social.  
D) Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa. 
 

QUESTÃO 04 
De acordo com art. 39 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção de criança e de adolescente reger-
se-á segundo o disposto da lei. Sobre adoção, é INCORRETO afirmar: 
A) Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil.  
B) O adotante há de ser, pelo menos, dezoito anos mais velho do que o adotando. 
C) É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, 

descendentes e colaterais até o 4.º grau, observada a ordem de vocação hereditária. 
D) A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer 

no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença.  
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QUESTÃO 05 
De acordo com a Lei 12.010, de 2009, sobre adoção internacional, é INCORRETO afirmar: 
A) Os brasileiros residentes no exterior não terão preferência aos estrangeiros, nos casos de adoção 

internacional de criança ou adolescente brasileiro. 
B) A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar 

quando restar comprovado que a colocação em família substituta é a solução adequada ao caso concreto. 
C) A adoção internacional pressupõe a intervenção das Autoridades Centrais Estaduais e Federal em 

matéria de adoção internacional. 
D) A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar 

quando restar comprovado que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou 
adolescente em família substituta brasileira, após consulta aos cadastros mencionados no art. 50 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

QUESTÃO 06 
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 do direito à liberdade preconizado nesse artigo.  
A) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
B) Obrigação de ser encaminhada a tratamento especializado. 
C) Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. 
D) Participar da vida política, na forma da lei. 
 

QUESTÃO 07 
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) A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, 

nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos 
deveres e obrigações a que alude o art. 22.  

B) O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que 
dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à 
autoridade judiciária competente para a solução da divergência. 

C) 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. 

D) A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na 
hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra o próprio filho ou filha. 

 

QUESTÃO 08 
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 33, a guarda obriga a prestação de 
assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de 
opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Sobre a guarda, é INCORRETO afirmar: 
A) A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos 

procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. 
B) Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações 

peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de 
representação para a prática de atos determinados. 

C) A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de 
direito, menos os previdenciários. 

D) Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária competente, ou 
quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou 
adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim como o dever de 
prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica, a pedido do interessado ou do 
Ministério Público. 
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QUESTÃO 09 
As relações família e Estado têm sido um objeto de estudo constante de especialistas em família nas 
diferentes áreas de conhecimento. Analise as afirmativas elencadas abaixo sobre família. 
I - O surgimento do Estado, contemporâneo ao nascimento da família moderna como espaço privado e 

lugar dos afetos, significou, entre outros aspectos, o estabelecimento de uma relação entre eles, até hoje 
harmônica. 

II - A contraditória parceria entre Estado e família desenvolveu-se de diferentes formas, nas diferentes 
nações e, em muitas delas, a família, através da divisão das tarefas e responsabilidades entre gênero e 
gerações, constituiu-se num dos grandes pilares do Estado de Bem- Estar. 

III  - Sobre as políticas relacionadas as questões da família no campo do bem-estar social no bojo da 
perspectiva pluralista, distinguim-se duas questões, sendo uma delas o pluralismo liberal centrado na 
idéia da transferência de responsabilidades do Estado para a sociedade civil, através do processo de 
descentralização calcado na ótica da privatização. 

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

QUESTÃO 10 
De acordo com a Lei 8.080, em seu art. 5, assinale a alternativa que corresponde a um dos objetivos do 
Sistema Único de Saúde – SUS. 
A) 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). 

B) 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. 

C) A articulação das políticas e programas, a cargo de comissões intersetoriais. 
D) Promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde. 
 

QUESTÃO 11 
As medidas previstas na área da educação para pessoas com deficiência, de acordo com a Lei 7.853/89 são: 
I - O oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial em nível pré-escolar, em unidades 

hospitalares e congêneres nas quais estejam internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, 
educandos portadores de deficiência. 

II - A matrícula não compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de 
pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem ao sistema regular de ensino. 

III  - A inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, privadas e públicas. 
Assinale a alternativa CORRETA . 
A) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
B) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 12 
De acordo com Baptista (2006), no contexto do planejamento estratégico, são identificadas duas categorias 
centrais, a saber:  
A) O poder e a participação. 
B) A tecnocracia e a participação. 
C) A decisão e a reflexão. 
D) A reflexão e a retomada de reflexão. 
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QUESTÃO 13 
Para kauchakje (2007), gestão social é a gestão de ações sociais públicas para o atendimento de 
necessidades e demandas dos cidadãos, no sentido de garantir os seus direitos por meio de políticas, 
programas, projetos e serviços sociais. Nessa perspectiva, para a autora, sobre gestão social, é 
INCORRETO  afirmar: 
A) Visa atender às necessidades e demandas humanas. 
B) É direcionada às pessoas, famílias, aos grupos sociais e às populações considerados sujeitos de direitos 

que devem ser garantidos por organizações locais, regionais e internacionais. 
C) O objetivo da gestão social, entendida como gestão de ações sociais públicas, é o de realizar a caridade e 

a ajuda humanitária ou religiosa. 
D) A gestão de ações sociais públicas tem o sentido de contribuir para consolidar direitos. 
 

QUESTÃO 14 
Para Maria Liduina de Oliveira e Silva (2005), no Estatuto da Criança e do Adolescente, as mudanças no 
plano da ordem sociojurídico-legal pressupõem processo de “descontinuidades” e de “continuidades” em 
relação ao Código de Menores. Nesse sentido, analise as afirmativas, colocando F para as falsas e V para as 
verdadeiras.  
(   ) O ECA foi a segunda lei brasileira e a primeira latino americana que instituiu mudanças jurídicas 

contínuas em relação ao Código de Menores. 
(   ) Sobre a democratização, a autora identifica outra “descontinuidade” importante que é o papel do 

Ministério Público. 
(   ) Para a autora, as continuidades, isto é, as semelhanças, são mais “perigosas”, porque giram em torno 

da prevenção geral, reiterando o ideal da sociedade desigual. 
Marque a sequência CORRETA. 
A) F – F – V.  
B) F – V – V. 
C) V – V– F.  
D) V – F – F.  
 

QUESTÃO 15 
Segundo Sarti (2002), falar em família no século XXI implica a referência a mudanças e a padrões difusos 
de relacionamentos. Analise as afirmativas abaixo. 
I - Desde a Revolução Industrial, que separou o mundo do trabalho do mundo familiar e instituiu a 

dimensão privada da família, contraposta ao mundo do trabalho, mudanças significativas a ela 
referentes relacionam-se ao impacto do desenvolvimento tecnológico. 

II - Pensar a família como uma realidade que se constitui pelo discurso sobre si própria, internalizado pelos 
sujeitos, é uma forma de buscar definição que se antecipe à sua própria realidade e não nos permite 
pensar como ela se constrói. 

III  - Para a autora, a família delimita-se simbolicamente, baseada num discurso sobre si própria, que opera 
como um discurso oficial. 

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. 
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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. 




