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Outros progressos 
 
Pergunto ao meu neto de 11 anos se ele sabe o que faz o correio, para que serve, e ele faz uma cara de está me gozando, e 
eu insisto, se sabe, diga lá, e ele, iPhone na mão, claro que eu sei, então diz, e ele, pê da vida por falar o óbvio, com certeza 
pensando ah, esses velhos, não titubeia: correio manda pacotes para as pessoas. É o que eu supunha: a cabeça dele 
eliminou as cartas, carta já era, o correio transporta o que não pode seguir via smartphone, e-mail ou iPad, por onde agora 
trafegam as palavras, escritas ou faladas. É um progresso? Seja. Cartas levavam dias para chegar, às vezes nem 
chegavam. Hoje, basta um clique e despacham-se palavras de amor, ódio ou negócios, recebidas em segundos. Nas 
mensagens de amor faltará o perfume, mas elas chegam com a urgência dos que amam. 
Na crônica passada contei como lidávamos com três coisas do dia a dia que progrediram muito nestes quarenta anos: o 
carro nacional, o telefone e o beijo, mas ficaram faltando coisas nessa olhada para trás, como as cartas. 
Outra que faltou: religião. Se fartura é sinal de avanço, a religião avançou muito. Antes havia uma igreja católica nos bairros 
principais e uma ou outra batista, metodista, um centro espírita, meio invisíveis nas cidades. Hoje são dezenas à escolha, 
multiplicam-se evangélicas de variado matiz, há templos budistas, judaicos, muçulmanos, espíritas, anglicanos, casas de 
mesa branca, de umbanda... Havia pecado e inferno, quando o rigor dos pregadores nos levava a acreditar que tudo o que 
era bom era proibido. Não é mais assim. Cresce o número de igrejas, mas fraqueja o poder de freio que elas tinham. Em 
cenas na TV, políticos dão-se as mãos e agradecem em oração a propina alcançada; bandidos agradecem a Deus o assalto 
bem-sucedido. 
A fotografia dava trabalho a amadores: carregar o trambolho da máquina e rolos de filme, levar o filme ao laboratório para 
revelar e copiar, a longa espera, as cores que empalideciam, o problema de guardar, o custo de tudo. Hoje, um clique no 
celular e “ói nóis na fita”, em imagem digital, correndo mundo. 
Fora de casa, ouvir a música que a gente queria, não a que estava tocando no rádio, era impossível. Depois ficou só 
complicado: inventaram aqueles aparelhos enormes, à pilha, conjugando dois alto-falantes, toca-fitas, rádio e gravador. No 
começo pesavam uns 4 quilos, e havia “boys” que carregavam a coisa pelas ruas, trens e ônibus, volume no máximo. Gente 
fina não usava aquilo, não ouvia música na rua. Então inventaram o CD, e daí a pouco ficou chique ter um walkman 
pendurado no pescoço, fones nos ouvidos, até que Steve Jobs criou o iPod, e veio o celular que toca o que você quer. 
Tudo bem que churrasco não é coisa do dia a dia, mas olha: até os apartamentos já vêm com churrasqueira. Antes, nas 
casas, o anfitrião tinha de amontoar tijolos no quintal para queimar o carvão, era aquela fumaceira sem chaminé, defumando 
os convidados. Hoje há lojas de churrasco por toda parte, que têm o que se possa imaginar, e butiques de carne, todos os 
cortes, filas nos fins de semana. 
E as compras? Shopping centers! Todas as facilidades! Segurança! Cidades como Roma, Paris, Amsterdã, Milão, Nova York 
preferiram suas vitrines nas ruas, mas as inseguras e mal-arrumadas metrópoles brasileiras não tiveram muita escolha. Aqui, 
shopping é progresso, comércio moderno. A padaria e o boteco, indomáveis, são o último refúgio da simpática vida das ruas. 

 
Ivan Angelo – 28/11/2014 

Disponível em: http://vejasp.abril.com.br 
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1. O texto lido é uma crônica, sua forma textual no estilo de narração tem por base fatos que acontecem em nosso 
cotidiano. O leitor interage com os acontecimentos e por muitas vezes se identifica com as ações tomadas pelas 
personagens. Após a leitura do texto analise as afirmações abaixo, coloque (V) para o que for verdadeiro ou (F) para o 
que for falso. 
 
(   ) O neto acha estranho quando o avô lhe pergunta para que serve o correio. Irritado responde que serve para mandar 

pacotes para as pessoas. 
(   ) O avô não se surpreende com a resposta que o neto lhe dá, porém lamenta, por exemplo, o romantismo que as 

mensagens de amor levavam, mesmo a carta demorando para chegar ao seu destino. 
 

       Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 
 

A) V – F. 
B) F – F. 
C) V – V. 
D) F – V. 
 

2. Em outras crônicas Ivan Angelo diz que menciona o carro nacional, o telefone, o beijo, e que faltou falar também sobre: 
 

 A religião, que nos dias de hoje progrediu muito, pois em outros tempos era a igreja católica que predominava, havia 
pelo menos uma nos bairros principais, as outras religiões não apareciam muito. 

 A fotografia que hoje com apenas um clique você registra momentos, que em segundos várias pessoas podem ver, 
em outros tempos, além dos equipamentos (máquina fotográfica, rolos de filme...) havia a espera pela revelação das 
fotos, as cores que nem sempre eram boas, sem falar do valor pago pelo custo. 

 Ouvir a nossa música preferida, fora de casa, era impossível, depois ficou complicado, quando inventaram todas 
aquelas aparelhagem pesadas, que foram melhorando com o CD, o walkman, até que Steve Jobs criou o IPod. 
Hoje, com o celular ouve-se a música que quiser e onde você estiver. 

 O churrasco fazia-se no quintal, com tijolos que eram aglomerados para queimar o carvão, que além de assar as 
carnes, exalava aquela fumaça para defumar os convidados. Hoje, os apartamentos já vêm com a churrasqueira. 

 As compras, hoje, são feitas no Shopping que oferecem facilidades e mais segurança. 
 
De acordo com o texto, estão corretos: 
 
A) apenas quatro itens. 
B) todos os itens. 
C) apenas três itens. 
D) apenas dois itens. 
 

3. Assinale a alternativa que contém palavras que NÃO se acentuam pela mesma regra. 
 
A) daí – vêm – até – trás. 
B) está – faltará – chaminé – você. 
C) crônica – lidávamos – ônibus – último. 
D) obvio – ódio – urgência – refúgio. 
 

4. Em todas as alternativas a palavra destacada não se flexiona em gênero (masculino e feminino), EXCETO em: 
 
A) carro nacional.  
B) bairros principais. 
C) igreja católica. 
D) assalto bem-sucedido. 
 

5. Assinale a alternativa que classifica corretamente os tempos dos verbos destacados no período abaixo. 
 
 “Havia pecado e inferno, quando o rigor dos pregadores nos levava a acreditar que tudo o que era bom era proibido. 

1               2          3 
 
A) 1, 2 e 3: Pretérito Imperfeito. 
B) 1 e 2: Presente – 3: Futuro do Presente. 
C) 1: Pretérito Perfeito – 2: Presente – 3: Pretérito Imperfeito. 
D) 1: Presente – 2: Pretérito Imperfeito – 3: Presente.  
 

6. Na frase: “Pergunto ao meu neto de 11 anos ...” o que foi grifado pode ser substituído por um pronome. Assinale a 
alternativa que apresenta a frase com a  colocação e o pronome corretos. 
 
A) Lhe pergunto. 
B) Pergunto-te. 
C) Pergunto-lhe. 
D) Te pergunto. 
 



 
3 

7. Observe a concordância verbal nas frases abaixo. 
 
I- A maioria das coisas evoluiu, mas algumas perderam a graça. 
II- A maioria das coisas evoluíram, mas algumas perderam a graça. 
III- A maioria evoluiu, mas algumas coisas perderam a graça. 
 
A concordância está correta: 
 
A) nos itens I e II, apenas. 
B) nos itens I e III, apenas. 
C) nos itens I, II e III. 
D) nos itens II e III, apenas. 
 

8. Observe a regência do verbo esquecer nas frases abaixo. 
 
I- Não se esquece das poses que fazia para os retratos. 
II- Não esquece as poses que fazia para os retratos. 
 
A regência em I e II estão, respectivamente: 
 
A) incorreta e incorreta. 
B) correta e correta. 
C) incorreta e correta. 
D) correta e incorreta. 
 

9. Analisando sintaticamente os termos da frase: “A fotografia dava trabalho a amadores:...”, temos: 
 
I- A fotografia: Sujeito Simples. 
II- dava trabalho a amadores: Predicado Verbal. 
III- dava: Verbo Transitivo Direto e Indireto. 
IV- trabalho: Objeto Direto. 
V- a amadores: Objeto Indireto. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos. 
B) Apenas os itens II, IV e V estão corretos. 
C) Apenas os itens I, III e V estão corretos. 
D) Todos os itens estão corretos. 

 
10. De acordo com o texto lido, em todas as alternativas temos palavras/expressões sinônimas, EXCETO em: 

 
A) óbvio = duvidoso. 
B) titubeia = vacila. 
C) rigor = rigidez. 
D) trambolho = coisa grande que incomoda e atrapalha. 
 

11. Marcelo e Débora nasceram no mês de fevereiro. Sabendo-se que Débora é 10 anos mais nova que Marcelo, e que o 
produto dos números que representam suas idades é 1.200, é correto afirmar que o ano de nascimento de Débora é: 
 
A) 1.975. 
B) 1.990. 
C) 1.985. 
D) 1.980. 
 

12. Na manhã de um determinado dia, Carlos vendeu somente 10 unidades de um produto X e 12 unidades de um produto 
Y, totalizando R$ 1.660,00 em vendas. No período da tarde daquele mesmo dia, Carlos vendeu apenas 5 unidades do 
produto X e 10 unidades do produto Y, totalizando, para aquele período, R$ 1.150,00 em vendas. Sabendo-se que a 
meta mensal de Carlos é vender 200 unidades de cada produto, é correto afirmar que o valor total que Carlos tem de 
atingir com as vendas desses dois produtos, nesse mês, é: 
 
A) R$ 32.000,00. 
B) R$ 31.000,00. 
C) R$ 33.000,00. 
D) R$ 30.000,00. 
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13. A razão entre o número de candidatos mulheres e o número de candidatos não mulheres que prestaram um concurso 
pode ser representada pela fração 6/7. Sabendo-se que exatamente 300 candidatos mulheres prestaram esse concurso, 
é correto afirmar que o número total de candidatos que prestaram esse concurso foi: 
 
A) 625. 
B) 650. 
C) 600. 
D) 675. 
 

14. Antes da redução da carga horária de trabalho de uma indústria, 60 funcionários, trabalhando 8 horas por dia, 
fabricavam 1.000 unidades de um determinado produto, em um dia de trabalho. Após a redução, essa empresa passou 
a produzir 800 unidades diárias do mesmo produto, com funcionários trabalhando somente 6 horas por dia. Com base 
nessas informações, e supondo que as condições e o ritmo de trabalho tivessem sido mantidos e, ainda, que todos os 
trabalhadores tivessem a mesma força de trabalho, é possível afirmar que o número de funcionários dessa indústria: 
 
A) aumentou em 4 unidades. 
B) diminuiu em 4 unidades. 
C) aumentou em 24 unidades. 
D) diminuiu em 24 unidades. 
 

15. O preço de venda de um produto foi reajustado em 20% e ele passou a ser vendido a R$ 180,00. Antes do referido 
reajuste, o preço de venda desse produto era: 
 
A) R$ 155,00. 
B) R$ 140,00. 
C) R$ 150,00. 
D) R$ 145,00. 
 

16. Uma aplicação de R$ 1.500,00 foi efetuada a juros compostos, por um período de 2 mês, com taxa de juros de 2% ao 
mês. O valor total dos juros relativos a essa aplicação foi de: 
 
A) R$ 60,00. 
B) R$ 60,30. 
C) R$ 60,60. 
D) R$ 60,90. 
 

17. No interior de uma das cinco caixas em que nada se pode ver do lado de fora, está um pedaço de papel do tipo A escrito 
“você ganhou um prêmio”. No interior das demais caixas, está um pedaço de papel, do mesmo tipo A, escrito “não foi 
desta vez”. Uma pessoa escolheu, aleatoriamente, uma das caixas e retirou, do seu interior, um pedaço de papel escrito 
“não foi desta vez”. A probabilidade de a próxima pessoa, ao escolher uma das quatro caixas restantes, retirar do interior 
dessa caixa o pedaço de papel escrito “você ganhou um prêmio” é de: 
 
A) 25%. 
B) 20%. 
C) 30%. 
D) 50%. 
 

18. Considere os conjuntos A, B e C, tais que no conjunto A haja, ao todo, 50 elementos, no conjunto B haja, ao todo, 60 
elementos, e no conjunto C haja, ao todo, 70 elementos. Se Marcelo e Hugo são os únicos elementos que pertencem 
somente aos conjuntos A e B, Débora e Raquel são os únicos elementos que pertencem somente aos conjuntos B e C, 
Antonio e Ana são os únicos elementos que pertencem somente aos conjuntos A e C, apenas Rodrigo pertence aos três 
conjuntos, e somente os citados pertencem a mais de um conjunto, então é verdade que o número total de elementos do 

conjunto reunião de A com B e com C, ou seja, A  B  C, é: 
 
A) 176. 
B) 172. 
C) 168. 
D) 180. 
 

19. Suponha que você tenha um terreno cuja área de superfície seja de 44.500 metros quadrados, mas que precise 
relacionar esse terreno em um formulário que somente aceite informações sobre superfícies em quilômetros quadrados. 
Sendo assim, nesse formulário você deverá informar que a superfície do seu terreno corresponde a: 
 
A) 0,0445 km

2
. 

B) 4,45 km
2
. 

C) 44,5 km
2
. 

D) 0,445 km
2
. 
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20. Considere a seguinte sequência numérica: –3, –1, –5, 1, –7, 3, –9, ... 
 
Mantida a regularidade, o próximo elemento dessa sequência será: 
 
A) 4. 
B) 3. 
C) 5. 
D) 6. 
 

21. Editando um documento no Word 2010 o procedimento de mover o ponteiro para qualquer ponto da margem esquerda 
do texto apontando para a direita e clicar três vezes, resulta no seguinte efeito: 
 
A) seleciona a página em que se encontra o cursor. 
B) exclui a página em que se encontra o cursor. 
C) exclui o parágrafo ao qual o ponteiro está direcionado. 
D) seleciona o documento inteiro. 
 

22. A guia Layout da Página da janela do Word 2010 disponibiliza diversos comandos dentre os quais NÃO se inclui: 
 
A) Orientação. 
B) Estilo. 
C) Temas. 
D) Quebras. 
 

23. A figura abaixo mostra dois botões existentes na janela do Excel 2010 com as funções respectivas de: 
 
A) AutoSoma e Inserir função.   
B) SubTotal e Inserir formas. 
C) Classificar e Consolidar. 
D) Somar e Avaliar fórmula. 
 

24. Sobre os recursos oferecidos pelos aplicativos do Office 2010 podemos afirmar: 
 

A) É possível criar uma tabela dinâmica usando o Word. 
B) Os recursos classificar, filtrar e subtotais constam da guia Inserir do Excel.  
C) As teclas de atalho para imprimir um documento do Word e do Excel são, respectivamente, CTRL+W e CTRL+E. 
D) Os gráficos podem ser criados tanto no Word como no Excel. 
 

25. A figura abaixo representa um botão da janela do Internet Explorer 11 cuja função é a de exibir: 
 
A) Histórico. 
B) Favoritos. 
C) Configurações. 
D) Downloads.  
 

26. A diarreia é um aumento na frequência, fluidez e volume das fezes que favorece o risco de desidratação, principalmente 
em pessoas debilitadas por outras doenças, em idosos e em crianças. Para controlar a situação até o recebimento de 
socorro médico especializado, deve-se acalmar a vítima, mantê-la em repouso confortavelmente e, sempre que possível, 
iniciar imediatamente a hidratação oral com soro caseiro, dando à vítima três colheres de sopa a cada 15 minutos. O 
soro caseiro deve ter a seguinte composição: 
 
1- 1 copo de 250 ml de água ________________.  
2- 1 colher de ________ de açúcar.  
3- 1 colher de ________ de sal de cozinha.  
 
Completam corretamente os claros dos itens 1, 2 e 3 acima a sequência: 
 
A) quente    –    chá    –    sobremesa 
B) morna    –    sobremesa    –    chá 
C) fervida ou filtrada    –    sopa    –    chá 
D) fria    –    sopa    –    sobremesa 
 
 

27. A hipertermia é a elevação anormal da temperatura do corpo, geralmente maiores que 40ºC. É INCORRETO afirmar que 
se inclui entre os procedimentos de primeiros socorros recomendados após a constatação exata de hipertermia, com a 
vítima geralmente prostrada:           
 
A) dar banho de imersão, mesmo em caso de convulsão e delírio.  
B) envolvê-la com panos ou toalhas úmidas e frias. 
C) colocar toalhas frias (com gelo) na região da fronte. 
D) a remoção para atendimento hospitalar deverá ser urgente.  
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28. Os ferimentos são lesões que surgem sempre que existe um traumatismo, em qualquer proporção desde um pequeno 
corte ou escoriação de atendimento doméstico, até acidentes violentos com politraumatismo e complicações. Os 
primeiros socorros para ferimentos na cabeça são: 
 
(  ) não tocar no ferimento diretamente com os dedos. 
(  ) deitar o acidentado de costas (em caso de inconsciência ou inquietação). 
(  ) afrouxar as roupas do acidentado. 
(  ) colocar compressa ou pano limpo sobre o ferimento (em caso de hemorragia). 
(  ) prender a compressa com esparadrapo ou tira de pano.  
 
As afirmações acima são (V) verdadeiras ou (F) falsas na sequência: 
 
A) V – F – V – V – V. 
B) V – V – V – V – V. 
C) V – F – F – V – V. 
D) V – V – V – F – V. 
 

29. De acordo com a artigo 54 - inciso III do ECA, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento 
educacional especializado aos portadores de deficiência: 
 
A) exclusivamente na rede regular de ensino. 
B) obrigatoriamente na rede regular de ensino. 
C) preferencialmente na rede regular de ensino. 
D) preferencialmente na rede privada de ensino. 
 

30. De acordo com o capítulo V do ECA, que trata do Direito à Profissionalização e  à Proteção no Trabalho, o artigo 60 
preconiza a proibição de qualquer trabalho a: 
 
A) menores de 12 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 
B) menores de 15 anos de idade.  
C) menores de 18 anos de idade. 
D) menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 
 

31. O Protagonismo Juvenil significa tecnicamente: 
 
A) o jovem participar como ator principal em ações que somente dizem respeito à sua vida privada, familiar e afetiva. 
B) o jovem participar ativamente da vida escolar, sendo sempre o centro das atenções.  
C) o jovem participar de movimentos religiosos, sempre com muito destaque.  
D) o jovem participar como ator principal em ações, que não dizem respeito à sua vida privada, familiar e afetiva, mas a 

problemas relativos ao bem comum, na escola, na comunidade ou na sociedade mais ampla. 
 
32. O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que todos os seres humanos, nascem livres e 

iguais em dignidade e em direitos e, que dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em: 
 
A) espírito de fraternidade. 
B) espírito de solidariedade. 
C) espírito de cooperação. 
D) espírito de filantropia. 
 

33. O princípio IX da Declaração Universal dos Direitos da Criança - UNICEF preconiza que a criança deve ser protegida 
contra toda forma de abandono, crueldade e exploração e que: 
 
A) não será submetida a situações constrangedoras.  
B) não será objeto de nenhum tipo de tráfico. 
C) será protegida pelo Estado. 
D) terá direito a um lar substituto. 
 

34. O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária, constitui um marco nas políticas públicas no Brasil, ao: 
  
A) manter a cultura da institucionalização de crianças e adolescentes e ao não fortalecer o paradigma da proteção 

integral e da preservação dos vínculos familiares e comunitários preconizados pelo ECA.  
B) valorizar a cultura da institucionalização de crianças e adolescentes e ao fortalecer o paradigma da proteção integral 

e da preservação dos vínculos familiares e comunitários preconizados pelo Código de Menores.  
C) romper com a cultura da institucionalização de crianças e adolescentes e ao fortalecer o paradigma da proteção 

integral e da preservação dos vínculos familiares e comunitários preconizados pelo ECA.  
D) romper com a cultura da institucionalização de crianças e adolescentes e ao fortalecer o paradigma da proteção 

integral e da preservação dos vínculos familiares e comunitários preconizados pela LOAS.  
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35. Analise as afirmativas a seguir, verifique se estão CERTAS ou ERRADAS e assinale a alternativa que indica a ordem 
correta. 
 
1- O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE foi instituído pela lei nº 12.594/2012. 
2- A PNAS/2004 expressa a materialidade do conteúdo da Assistência Social como pilar do Sistema de Proteção 

Social Brasileiro no âmbito da Seguridade Social. 
3- O objetivo central do SUAS é regular e organizar as ações socioassistenciais num sistema, o que significa planejar a 

Política de Assistência Social de forma articulada entre os entes federados, tendo os mesmos princípios e diretrizes 
como fundamento, mas respeitado a diversidade. 

 
A) errada – errada – errada. 
B) certa – errada – errada. 
C) errada – errada – certa. 
D) certa – certa – certa. 
         

36. De acordo com a PNAS/2004, os serviços socioassistenciais no SUAS são organizados segundo as seguintes 
referências:  
 
A) Vigilância Social, Proteção Social e Defesa Social e Institucional. 
B) Matricialidade  Familiar, Controle Social e Monitoramento. 
C) Territorialização, Financiamento e Proteção Social. 
D) Defesa Social e Institucional, Territorialização e Vigilância Social.   
 

37. A Proteção Social na PNAS/SUAS deve garantir as seguintes seguranças: 
 
A) segurança de inclusão;  segurança de aceitação e segurança de acolhida. 
B) segurança de sobrevivência ou de rendimento e de autonomia;  segurança de convívio ou vivência familiar e 

segurança de acolhida. 
C) segurança  de sobrevivência ou de rendimento e de autonomia; segurança de convivência e segurança de 

pertencimento. 
D) segurança de acolhida; segurança de inclusão e segurança de integração social. 

 
38. Está correto afirmar que: 

 
A) a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi  aprovada pela ONU em 1959. 
B) a aprovação do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes,  pelo 

CONANDA entre  outros órgãos, reafirma o compromisso de defesa intransigente dos direitos de  crianças e 
adolescentes, sobretudo daqueles(as) que se encontram circunstancialmente em situação de ameaça ou violação 
do direito fundamental de desenvolvimento de uma sexualidade segura e saudável. 

C) a Declaração Universal dos Diretos da Criança  foi aprovada pela UNICEF em 1948. 
D) em 1990, o Brasil produziu o Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, no âmbito do 

CONANDA. 
 

39. Está INCORRETO afirmar que: 
 
A) o Benefício de Prestação Continuada - BPC , constitui uma garantia de renda básica, no valor de um salário mínimo, 

direito estabelecido diretamente na Constituição Federal e posteriormente regulamentado pela LOAS, dirigido às 
pessoas com deficiência e aos idosos a partir de 65 anos de idade, observado para acesso, o critério de renda 
previsto na lei.  

B) os benefícios eventuais são tratados no artigo 22 da LOAS. 
C) os serviços de proteção social básica são executados de forma direta  nos CRAS e em outras unidades básicas e 

públicas de Assistência Social, bem como de forma indireta nas entidades e organizações de assistência social da 
área de abrangência dos CRAS. 

D) o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, atua com famílias e indivíduos em seu contexto familiar, 
visando a orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário e nesse sentido é responsável pela oferta do Serviço 
de Proteção e Atendimento Especializado  a Famílias e indivíduos- PAEFI.  

 
40. Analise o texto a seguir e verifique qual é a alternativa que preenche corretamente os espaços. 

 
A Proteção Especial de ______________________ envolve também o __________, visando à orientação e ao convívio 
sociofamiliar. Difere da proteção social básica por se tratar de atendimento dirigido às situações de 
_________________________. 
 
A) alta Complexidade    –    CRAS    –    acolhimento institucional 
B) alta Complexidade    –    CRAS    –    violação de direito 
C) média Complexidade    –    CREAS    –    violação de direitos 
D) baixa Complexidade    –    CREAS    –    violação de direitos 
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41. O poder público, as instituições e os empregadores, de acordo com o artigo 9º do ECA, deverão propiciar:  
 

A) condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de 
liberdade. 

B) condições adequadas para o desenvolvimento do parto normal, em hospitais conveniados ao SUS, inclusive para as 
parturientes submetidas a medida privativa de liberdade. 

C) condições adequadas para o atendimento em creche, das crianças com deficiência, mesmos aquelas que 
apresentam deficiências mais graves. 

D) condições adequadas ao aleitamento materno para os filhos até 02 anos de idade de mães não submetidas a 
medida privada de liberdade. 

 
42. Nos casos de internação de criança ou adolescente, os estabelecimentos de atendimento à saúde, de acordo com o 

artigo 12 do ECA  deverão proporcionar condições para: 
 
A) a permanência em tempo parcial de 02 acompanhantes, desde que sejam os pais. 
B) a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável. 
C) a permanência em tempo parcial de um responsável. 
D) a permanência em tempo integral de 02 acompanhantes. 
 

43. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o ECA, de acordo com o artigo 2º, às pessoas entre:  
 
A) 21 e 25 anos de idade. 
B) 18 e 29 anos de idade. 
C) 18 e 26 anos de idade. 
D) 18 e 21 anos de idade. 
 

44. No que compete à União, as funções normativa, deliberativa, de avaliação e de fiscalização do SINASE, de acordo com 
o artigo 3º da lei que o institui, são de responsabilidade: 
 
A) do CMDCA. 
B) do CONESCA. 
C) do CONANDA. 
D) do CNAS. 
 

45. De acordo com o artigo 8º do SINASE, as ações articuladas nas áreas da educação, saúde, assistência social, cultura, 
capacitação para o trabalho e esporte, para os adolescentes atendidos, em conformidade com os princípios elencados 
no ECA, deverão estar previstas: 
 
A) preferencialmente  no Plano de Atendimento Socioeducativo. 
B) obrigatoriamente no Plano de Atendimento Socioeducativo. 
C) obrigatoriamente no Programa Municipal de Atendimento Socioeducativo. 
D) preferencialmente no  Projeto Municipal de Atendimento Socioeducativo. 
 

46. O SUAS com enfoque na proteção social, a partir de um sistema que reorganiza as ações por níveis de complexidade, 
projeta: 
 
A) a universalização e a equidade. 
B) a universalização e a complexibilidade. 
C) a equidade e a publicização.  
D) a integralidade e a complexibilidade. 
 

47. Os serviços socioassistenciais voltados à proteção social da  população usuária da rede socioassistencial do SUAS, 
implicam na produção de: 
            
A) ações por tempo indeterminado e continuadas. 
B) ações descontinuadas e por tempo determinado. 
C) ações continuadas, planejadas e permanentes. 
D) ações permanentes e não planejadas.   
 

48. A Proteção Social Básica no SUAS, inclui: 
         
A) a oferta do Serviço de Acolhimento Institucional. 
B) a oferta do Serviço destinado ao atendimento de crianças em situação de risco, em virtude do rompimento de 

vínculos familiares. 
C) a oferta de programas e projetos, voltados ao atendimento de adolescentes em conflito com a lei. 
D) a oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF. 
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49. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, visa: 
 
A) a orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário, dirigido às situações de violação de direitos, estabelecidos na 

proteção social especial de média complexidade. 
B) a orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário, dirigido às situações de violação de direitos, estabelecidos na 

proteção social especial de alta complexidade. 
C) a orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário, dirigido às situações de violação de direitos, estabelecidos na 

proteção social especial de baixa complexidade. 
D) a orientação e o convívio sóciofamiliar e comunitário, dirigido às situações de extrema complexidade. 
 

50. A instância de financiamento no SUAS é representada: 
 
A) pelo Fundo Nacional de Assistência Social, obrigatoriamente. 
B) pelos Fundos de Assistência Social nas três esferas de governo. 
C) pelo Fundo Estadual de Assistência Social, preferencialmente. 
D) pelo Fundo Municipal de Assistência Social, obrigatoriamente 
  
 
 
 
 




