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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais / Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! Os excertos abaixo servirão de subsídio para as questões 1 a 3. O texto A é uma 

composição de Gilberto Gil e o texto B é parte de um texto publicado na revista Superinteressante. 

Texto A: 

A paz 

Invadiu o meu coração 

De repente, me encheu de paz 

Como se o vento de um tufão 

Arrancasse meus pés do chão 

Onde eu já não me enterro mais 

A paz 

Fez o mar da revolução 

Invadir meu destino; a paz 

Como aquela grande explosão 

Uma bomba sobre o Japão 

Fez nascer o Japão da paz 

Eu pensei em mim 

Eu pensei em ti 

Eu chorei por nós 

Que contradição 

Só a guerra faz 

Nosso amor em paz 

Eu vim 

Vim parar na beira do cais 

Onde a estrada chegou ao fim 

Texto B: 

 

O que é um paradoxo? 

 

Paradoxos são expressões numéricas ou verbais 

com uma contradição interna - verdadeiras 

charadas de lógica. É qualquer expressão verbal 

ou numérica que apresente uma contradição 

interna.  

Por exemplo, em um de seus versos mais 

famosos, o poeta Luís de Camões diz: “(O amor) 

é ferida que dói e não se sente”. Mas como é que 

não dá para sentir uma ferida dolorida? Taí um 

paradoxo dos mais clássicos: a gente consegue 

compreender, mas, se analisarmos cada palavra 

(ou conceito) da expressão, a coisa fica confusa. 

Fonte: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-

um-paradoxo/ 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-um-paradoxo/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-um-paradoxo/
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Onde o fim da tarde é lilás 

Onde o mar arrebenta em mim 

O lamento de tantos "ais" 

Fonte: https://www.vagalume.com.br/gilberto-gil/a-

paz.html 

1 - Com relação aos textos A e B é INCORRETO:   

a) Os textos foram redigidos com finalidades comunicativas diversas. O primeiro, uma canção, 

possui uma estrutura em versos e percebe-se a presença de rimas. O segundo, estruturalmente, 

não apresenta versos mesmo que cita o nome do poeta Luís de Camões. 

b) A texto B utiliza o que foi escrito pelo poeta Luís de Camões para exemplificar o tema 

abordado: Paradoxos. 

c) O texto B faz uma explicação mais técnica sobre o tema: paradoxos enquanto que o texto A, 

por meio de vocábulos específicos, cria um enredo também focando o tema paradoxos porém 

de modo mais poético e metafórico.    

d) No texto A há uma informação implícita sobre a bomba de Hiroshima e Nagasaki. 

e) Visando a produção de um sentido semelhante, a palavra “contradição” presente no texto B 

não poderia ser substituída pelo vocábulo “contrassenso”.  

2 - No excerto: “Vim parar na beira do cais / Onde a estrada chegou ao fim/ Onde o fim da tarde é 

lilás / Onde o mar arrebenta em mim”. O vocábulo em destaque retoma: 

a) o cais  

b) o mar  

c) a estrada  

d) o amor 

e) o fim de tarde 

3 - Nos excertos: 

I - É qualquer expressão verbal ou numérica que apresente uma contradição interna.  
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II - Fez o mar da revolução. 

As palavras em destaque, respectivamente, estão exercendo a função morfológica de:  

a) verbo – advérbio – verbo – substantivo  

b) pronome – verbo – verbo – substantivo 

c) verbo – verbo – verbo – substantivo 

d) verbo – verbo – verbo – verbo 

e) advérbio – verbo – verbo – substantivo 

4 - Analise as sentenças apresentadas abaixo e assinale aquela que há um EQUÍVOCO considerando 

a concordância nominal:  

a) Há bastantes revistas na banca. 

b) As meninas ficaram só.  

c) Após a aula permaneceram abertos a apostila e o livro.   

d) No consultório, há menos meninas que meninos. 

e) Após o desastre, os vigias monitoravam as câmeras alerta. 

5 - Segundo o Manual de Redação da Presidência da República a redação oficial é a maneira pela 

qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos. A redação oficial não é 

necessariamente árida e contrária à evolução da língua. É que sua finalidade básica – comunicar com 

objetividade e máxima clareza – impõe certos parâmetros ao uso que se faz da língua, de maneira 

diversa daquele da literatura, do texto jornalístico, da correspondência particular etc. Nesse sentido a 

redação oficial deve caracterizar-se por: 

 I – clareza e precisão  

II – objetividade  

III – uso de regionalismos  

IV – coesão e coerência  
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V – impessoalidade  

VI – formalidade e padronização 

VII – uso da norma padrão da língua portuguesa 

VIII – concisão  

IX – emprego do pronome de tratamento Vossa Excelência em todas as correspondências oficiais.  

X – uso de linguagem rebuscada quando a correspondência for dirigida para uma autoridade de 

alto escalão.  

Fonte: Extraído e Adaptado de: http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-

presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf Acesso em 23 jan. 2020. 

a) São corretos apenas os itens I, II, III, V, VI, VIII e IX. 

b) São corretos apenas os itens I, II, IV, V, VI,VIII e X . 

c) São corretos apenas os itens I, II, III, IV, V, VI e VIII. 

d) São corretos apenas os itens I, II, IV, V, VI, VII e VIII. 

e) São corretos apenas os itens I, II, V, VII e X. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - João Carlos foi colocar gasolina em seu carro, cujo tanque estava com 25% de sua capacidade. 

Abasteceu 31,5 litros e encheu o tanque. A capacidade do tanque de combustível do carro de João 

Carlos é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

7 - Um aquário com formato de um prisma reto retangular, tem como dimensões as seguintes 

medidas: 0,50 metros de largura, 0,82 metros de comprimento e 0,40 metros de altura. O aquário 

contém certa quantidade de água e nele foram colocadas pedrinhas com formas irregulares, as quais 

http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf
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ficaram completamente submersas. Não havendo transbordamento, observou-se que o nível da água 

subiu 5 centímetros. O volume de água deslocado pelas pedrinhas que foram colocadas no aquário foi 

de: 

a) 164 litros 

b) 100 litros 

c) 16,40 litros 

d) 20,50 litros 

e) 205 litros 

8 - Em uma urna existem 10 bolas numeradas de 4 a 13. Uma bola é retirada ao acaso, então a 

probabilidade de a bola retirada apresentar um número primo é de: 

a) 40% 

b) 70% 

c) 50% 

d) 30% 

e) 60% 

9 - Certo dia Duda leu no período da manhã  do total das páginas de um livro em 3 horas de leitura 

ininterrupta e, no período da tarde, leu as páginas restantes do livro. Sabendo-se que neste período o 

desempenho da Duda em leitura cai para 60% em relação ao período da manhã, então quanto tempo 

Duda levou para ler as páginas restantes? 

a) 2h 58min 

b) 3h 35min 

c) 3h 45min 

d) 4h 05min 

e) 4h 15min 

10 - Em uma sala há um grupo de 6 homens e 8 mulheres. Nessa situação, a quantidade de casais 

diferentes que podem ser formados é igual a:   

a) 48 

b) 56 

c) 45 

d) 34 

e) 28 
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CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

11 - Uma das fontes de energia do Brasil, mesmo que em pequena escala, é a energia nuclear. A 

energia nuclear é derivada da fissão do urânio em reator nuclear.   No Brasil, são duas: as usinas de 

Angra 1 e Angra 2, no Rio de Janeiro. Está em construção a usina Angra 3, também no Rio. Por 

razões de segurança, o governo federal tem monopólio sobre a cadeia de urânio, conforme estabelece 

a Constituição Federal. A Eletronuclear é responsável pela geração de energia nuclear e as Indústrias 

Nucleares Brasileiras (INB) são responsáveis pela extração e beneficiamento do urânio. Pergunta-se: 

Qual é o principal estado brasileiro produtor do urânio utilizado nas usinas nucleares?   

Fonte: Adaptado de http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/05/no-brasil-99-do-uranio-e-usado-para-gerar-

eletricidade-saiba-mais.html. Acesso em: 13 jan.2020. 

a) Ceará  

b) São Paulo  

c) Paraná  

d) Amazonas 

e) Bahia  

12 - O general Qassem Soleimani, morto recentemente em um ataque aéreo americano em Bagdá era 

um dos homens mais poderosos do Irã. O major-general era apontado como o cérebro das estratégias 

militares iranianas e liderava desde 1998 a   unidade especial da Guarda Revolucionária denominada:  

a) Força Quds 

b) Casa Branca  

c)  Al Qaeda 

d) aliados de Teerã  

e) aiatolá Ali Khamenei 

Fonte: Adaptado de https://g1.globo.com  e https://epoca.globo.com  Acesso em:  13 de janeiro de 2020. 

13 - Em 2016, por meio de plebiscito, a população britânica decidiu pela saída da União Europeia 

(UE). Em março de 2017, tal decisão foi notificada ao bloco - e, segundo o Artigo 50 do Tratado de 

Lisboa, uma vez comunicado, o desmembramento se efetivaria dois anos depois. Março de 2019 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/ira/
https://www.bbc.com/portuguese/topics/c404v0kz1qzt
https://g1.globo.com/
https://epoca.globo.com/
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chegou, mas a separação não aconteceu sendo adiada para 31 de outubro de 2019. Agora está prevista 

para 31 de janeiro de 2020, a menos que seja fechado um acordo de saída antes. Acredita-se que será 

a maior mudança política do Reino Unido em mais de 40 anos. A saída do Reino Unido do bloco da 

UE ficou conhecida pela abreviação:  

 Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46335938 Acesso em 15 jan. 2020. (Adaptado) 

a) NAFTA 

b) BRICS 

c) CEI 

d) BREXIT  

e) EFTA 

14 - Com mais de duas décadas de existência, o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é a mais 

abrangente iniciativa de integração regional da América Latina, surgida no contexto da 

redemocratização e reaproximação dos países da região ao final da década de 80.  Dos países da 

América Latina existe o status de membros fundadores, efetivos ou então associados. Pergunta-se: 

Quais são os países fundadores do Mercado Comum do Sul? 

Fonte: http://www.mercosul.gov.br Acesso em 15  jan. 2020. 

a) Brasil, Argentina, Paraguai e Chile 

b) Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai  

c) Brasil, Argentina, Uruguai e Chile 

d) Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia  

e) Brasil, Argentina, Paraguai e Venezuela 

15 - Em junho de 2020, a capital do Japão, Tóquio, vai sediar os Jogos Olímpicos de verão. É a 

segunda vez que o evento acontece na cidade. No total, são atletas de 206 nações competindo em 33 

modalidades. Os esportes que antes não entravam como categoria olímpica e que em 2020 entram 

para as disputas são: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46335938
http://www.mercosul.gov.br/
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a) skate, escalada esportiva, judô, surfe e beisebol/softbol. 

b) skate, montanhismo, caratê, surfe e tênis de mesa. 

c) skate, escalada esportiva, caratê, surfe e airsoft.  

d) skate, airsoft, Slackline, surfe e beisebol. 

e) skate, escalada esportiva, caratê, surfe e beisebol/softbol. 

Fonte: https://madeinjapan.com.br/2019/02/26/novos-esportes-olimpicos-para-tokyo-2020 e 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/olimpiadas-toquio-2020.htm   Acesso em 19 jan. 2020. 

INFORMÁTICA 

16 - Com relação aos recursos de armazenamento de dados em um computador, qual das 

características a seguir, NÃO REPRESENTA UMA VANTAGEM do uso de dispositivos SSD (disco 

sólido) com relação ao HD (disco rígido convencional):  

a) Maior velocidade 

b) Menos barulho 

c) Maior resistência 

d) Menor preço 

e) Menor consumo de energia 

17 - Considerando a seguinte planilha do MICROSOFT EXCEL: 

 

https://madeinjapan.com.br/2019/02/26/novos-esportes-olimpicos-para-tokyo-2020
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Qual das opções a seguir não representa uma fórmula utilizada em qualquer uma das células das 

colunas A, B, C e D a partir da linha 03: 

a) =SE(C4=0;1;C4+C3) 

b) =B2+$F$5 

c) = D4/F4+3 

d) =C3+B3+A3 

e) =A2+$F$4 

18 - Qual a função do @ (arroba) nos endereços de e-mail? 

a) Preceder a identificação da origem, local ou domínio (propriedade) de um endereço e-mail. 

b) Indicar que é um endereço de e-mail apenas. 

c) Gerar o endereço IP do e-mail. 

d) Ativar os mecanismos de segurança do e-mail. 

e) Acionar ferramenta de correio eletrônico disponível. 

19 - Dentre as alternativas a seguir, escolha a que define um Cookie e sua utilidade para navegação 

na INTERNET: 

a) São os arquivos de permissão de acesso ao endereço eletrônico ou site. 

b) São pequenos programas para acelerar o funcionamento do navegador. 

c) São arquivos de imagem presentes nas páginas WEB. 

d) São programas que fazem o navegador funcionar. 

e) São pequenos arquivos usados pelo navegador para armazenar dados ou preferencias do 

usuário. 

20 - Dentre as opções a seguir, escolha a que NÃO REPRESENTA alguma utilidade dos arquivos 

com a extensão .POT (versões antigas) ou POTX (versões mais atuais) no MICROSOFT POWER 

PONT? 
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a) Gerar modelos de arquivos para apresentações. 

b) Compactar o tamanho do arquivo de apresentação. 

c) Replicar formatações para novos arquivos de apresentação. 

d) Padronizar formato de apresentações. 

e) Possibilitar o uso de senha para controle de acesso e modificação da estrutura destes 

arquivos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ASSISTENTE SOCIAL 

21 - A Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2014) trouxe grandes avanços para a 

execução da Assistência Social como Política Pública nos Municípios Brasileiros e a materialização 

da LOAS (1993). No texto da PNAS (2014) considerou-se os aspectos demográficos dos municípios, 

as famílias e indivíduos, gerando uma proteção integral aos usuários, a equidade no atendimento aos 

usuários e as fontes de investimento público na Assistência Social. Para sua consolidação foram 

traçados princípios, diretrizes e objetivos. Considera-se uma diretriz da PNAS (2014): 

a) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de 

qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação 

vexatória de necessidade. 

b) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas. 

c) Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o 

acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural. 

d) Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, 

programas e projetos. 

e) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica 

22 - O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990) objetiva a proteção integral de crianças e 

adolescentes. Este instrumento é atualizado constantemente através de leis que ampliam esta 
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proteção. Em relação a autorização para viagem de crianças e adolescentes, assinale a alternativa que 

está correta, considerando a legislação vigente do ECA (1990): 

a) Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da 

comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização 

judicial. 

b) Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais 

ou responsável sem expressa autorização judicial. 

c) Nenhuma criança ou adolescente menor de 12 (doze) anos poderá viajar para fora da 

comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização 

judicial. 

d) Nenhuma criança ou adolescente menor de 12 (doze) anos poderá viajar desacompanhado 

dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. 

e) Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar 

desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. 

23 - A Lei Orgânica da Saúde estabelece duas formas de participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde. Quais são estas formas: 

a) Conferências e Fóruns de Usuários. 

b) Audiência Pública e Conselho de Saúde. 

c) Conselho de Saúde e Ouvidoria. 

d) Conselho de Saúde e Fóruns de Usuários. 

e) Conferências e Conselho de Saúde. 

24 - Conforme o Estatuto do Idoso é assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, das 

vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir 

a melhor comodidade ao idoso em qual percentual: 

a) Quatro por cento das vagas. 

b) Três por cento das vagas. 
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c) Cinco por cento das vagas. 

d) Dois por cento das vagas. 

e) Um por cento das vagas. 

25 - A Lei nº Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha criou mecanismos para coibir qualquer 

tipo de violência doméstica e familiar contra a mulher e, além de qualificar tais situações como 

crime, amplia a pena do agressor para até três anos de prisão e ainda determina o encaminhamento 

das mulheres em situação de violência, assim como seus filhos, a programas e serviços de proteção e 

de assistência social. Protege contra a violência não só do marido, mas de qualquer pessoa ou 

familiar, independentemente do sexo do agressor. Essa é uma lei que todos profissionais devem 

conhecer e para poder auxiliar mulheres e homens que buscam auxílio. Esta Lei completará quantos 

anos em 2020 e quais são alguns dos canais passíveis de denúncia. 

a) 12 anos, Disk 180, Delegacia da Mulher, Delegacia, 190, Defensoria Pública. 

b) 13 anos, Disk 180, Delegacia da Mulher, Delegacia, 190, Defensoria Pública, Ministério 

Público. 

c) 15 anos, Disk 180, Delegacia da Mulher, Delegacia, 190, Defensoria Pública, Promotoria 

Pública. 

d) 14 anos, Disk 180, Delegacia da Mulher, Delegacia, 190, Defensoria Pública. 

e) 16 anos, Disk 180, Delegacia da Mulher, Delegacia, 190, Defensoria Pública. 

26 - A partir da instituição da Política Nacional de Assistência Social e com a execução do Sistema 

Único de Assistência Social, criou-se sistemas de acompanhamento, monitoramento e avaliação da 

Política Municipal de Assistência Social. São respectivamente conceitos de Demonstrativo Sintético 

de Execução Físico Financeira; Plano de Ação e Censo Suas: 

a) “Processo de monitoramento do Sistema Único de Assistência Social”. “Instrumento 

eletrônico de previsão utilizado pela SNAS para ordenar e garantir o lançamento e validação 

anual das informações necessárias ao início ou à continuidade da transferência regular 

automática de recursos do cofinanciamento federal dos serviços socioassistenciais”. 

“Instrumento eletrônico que deve ser utilizado pelos gestores estaduais, municipais e do 

Distrito Federal para o registro de suas Prestações de Contas submetido a manifestação dos 
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Conselhos de Assistência Social competente quanto ao cumprimento da finalidade dos 

recursos”. 

b) “Instrumento eletrônico que deve ser utilizado pelos gestores estaduais, municipais e do 

Distrito Federal para o registro de suas Prestações de Contas submetido a manifestação dos 

Conselhos de Assistência Social competente quanto ao cumprimento da finalidade dos 

recursos”. “Instrumento eletrônico de previsão utilizado pela SNAS para ordenar e garantir o 

lançamento e validação anual das informações necessárias ao início ou à continuidade da 

transferência regular automática de recursos do cofinanciamento federal dos serviços 

socioassistenciais”. “Processo de monitoramento do Sistema Único de Assistência Social”. 

c)  “Instrumento eletrônico que deve ser utilizado pelos gestores estaduais, municipais e do 

Distrito Federal para o registro de suas Prestações de Contas submetido a manifestação dos 

Conselhos de Assistência Social competente quanto ao cumprimento da finalidade dos 

recursos”.  “Processo de monitoramento do Sistema Único de Assistência Social”. 

“Instrumento eletrônico de previsão utilizado pela SNAS para ordenar e garantir o lançamento 

e validação anual das informações necessárias ao início ou à continuidade da transferência 

regular automática de recursos do cofinanciamento federal dos serviços socioassistenciais”. 

d) “Instrumento eletrônico que deve ser utilizado pelos gestores estaduais, municipais e do 

Distrito Federal para o registro de suas Prestações de Contas submetido a manifestação dos 

Conselhos de Assistência Social competente quanto ao cumprimento da finalidade dos 

recursos”. “Processo de monitoramento do Sistema Único de Assistência Social”. “Instrumento 

eletrônico de previsão utilizado pela SNAS para ordenar e garantir o lançamento e validação 

anual das informações necessárias ao início ou à continuidade da transferência regular 

automática de recursos do cofinanciamento federal dos serviços socioassistenciais”. 

e) “Instrumento eletrônico que deve ser utilizado pelos gestores estaduais, municipais e do 

Distrito Federal para o registro de suas Prestações de Contas submetido a manifestação dos 

Conselhos de Assistência Social competente quanto ao cumprimento da finalidade dos 

recursos”. “Instrumento eletrônico de previsão utilizado pela SNAS para ordenar e garantir o 

lançamento e validação anual das informações necessárias ao início ou à continuidade da 

transferência regular automática de recursos do cofinanciamento federal dos serviços 

socioassistenciais”. “Processo de monitoramento do Sistema Único de Assistência Social”. 
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27 - A Carteira do Idoso é o instrumento de comprovação para que o idoso tenha acesso gratuito ou 

desconto de, no mínimo, 50% no valor das passagens interestaduais, de acordo com o Estatuto do 

Idoso (Lei nº 10.741/03). Quem pode ter acesso a Carteira do Idoso emitida através da Rede SUAS? 

a) Idosos com mais de 60 anos de idade que não possuam meios de comprovação de renda. 

b) Idosos com mais de 65 anos de idade que não possuam meios de comprovação de renda. 

c) Idosos com mais de 60 anos de idade que possuam meios de comprovação de renda. 

d) Idosos com mais de 65 anos de idade que possuam meios de comprovação de renda. 

e) Qualquer idoso com mais de 60 anos que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas 

Sociais. 

28 - Considerando um município que trabalha com o planejamento em suas ações e a com a execução 

de todas políticas públicas em conformidade com as legislações vigentes, assinale a alternativa em 

que os recursos oriundos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) não podem ser empregados: 

a) Locação de transporte para a participação de adolescentes em cursos técnicos. 

b) Aquisição de instrumentos musicais para instituições que fazem o acolhimento institucional 

de crianças e/ou adolescentes. 

c) Distribuição de materiais com informações sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente à 

população. 

d) Pagamento do subsídio às famílias para acolhimento de crianças e adolescente. 

e) Qualificação dos profissionais envolvidos com a rede de atendimento à criança e ao 

adolescente. 

29 - A tipificação nacional dos serviços socioassistenciais é a norma que padronizou as ofertas do 

Sistema Único de Assistência Social (Suas) em todo o Brasil. De acordo com a Tipificação Nacional 

de Serviços Socioassistenciais, constituem unidades públicas para a oferta de serviços especializados 

da proteção social especial de média complexidade: 

a) Centro-Pop, Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e 

suas Famílias, Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 
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b) CREAS, Centro-Pop e Centro-Dia. 

c) Serviço de Proteção Social Básica e Ações Executadas por Equipes Volantes, Serviço 

Especializado em Abordagem Social, CREAS. 

d) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Centro-Dia e CRAS. 

e) CREAS, Centro-Pop e Acessuas Trabalho. 

30 - A política de assistência social oferece um conjunto de serviços, programas e benefícios para 

garantir que o cidadão não fique em situação de vulnerabilidade quando ocorram situações 

inesperadas, nas quais a sua capacidade de acessar direitos sociais fica comprometida. Assinale a 

alternativa em que todas as opções expressam serviços da assistência social: 

a) Abordagem Social, Equipe Volante, Medidas Socioeducativas. 

b) BPC na Escola, Proteção em Calamidades Públicas e Emergências, Proteção e Atendimento 

Integral a Família. 

c) População em situação de rua. 

d) Acessuas trabalho, Abordagem Social, Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas Famílias. 

e) BPC Trabalho, Abordagem Social, Acessuas trabalho. 

31 - Conforme a NOB RH/SUAS, as equipes de referência para os Centros de Referência da 

Assistência Social - CRAS devem contar com equipe de referência de 3 técnicos de nível superior, 

sendo dois profissionais assistentes sociais e um psicólogo, além de 3 técnicos nível médio e um 

coordenador. Estamos falando de um CRAS de Município de que porte e que referencia até quantas 

famílias: 

a) Pequeno Porte I, até 2.000 famílias referenciadas. 

b) Pequeno Porte I, até 2.500 famílias referenciadas. 

c) Pequeno Porte II, até 3.000 famílias referenciadas. 

d) Pequeno Porte II, até 3.500 famílias referenciadas. 
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e) Médio Porte, até 5.000 famílias referenciadas. 

32 - Considerando o Serviço do Convivência e Fortalecimento de Vínculo em todas as faixas etárias, 

assinale a alternativa que não se caracteriza como público prioritário para o atendimento no SCFV de 

crianças,e/ou adolescentes e/ou pessoas idosas: 

a) Egresso de medida socioeducativa 

b) Negligência 

c) Medida de proteção do ECA 

d) Situação de Acolhimento 

e) Imigrantes 

33 - Sobre a gratuidade do transporte a pessoa idosa, assinale a alternativa que está correta conforme 

o Estatuto do Idosos: 

a) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade do transporte aéreo, 

mediante apresentação de documento pessoal comprovando sua idade e laudo médico 

comprovando incapacidade parcial ou total. 

b) Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos 

públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais quando prestados 

paralelamente aos serviços regulares, mediante a apresentação de documento pessoal 

comprovando sua idade. 

c) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes 

coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, mediante a apresentação de documento pessoal 

comprovando sua idade. 

d) Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos 

públicos urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais quanto prestados paralelamente aos 

serviços regulares 

e) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes 

coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais quando 
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prestados paralelamente aos serviços regulares, mediante a apresentação de documento pessoal 

comprovando sua idade. 

34 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e suas atualização, a colocação em 

família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica 

da criança ou adolescente. Tratando-se de acolhimento de maior de 12 (doze) anos de idade: 

a) Será necessário seu consentimento, colhido em audiência para sua colocação em família 

substituta, em qualquer das suas modalidades. 

b) O acolhimento dar-se-á em na modalidade de acolhimento institucional em primeira escolha, 

como forma de proteção ao adolescente em situação de risco e mediante a realização de 

audiência. 

c) Obriga ao autoridade judiciária a observar o consentimento do adolescente e juntos optarem 

pela melhor modalidade de acolhimento. 

d) Somente em casos de adoção será necessário o consentimento do adolescente, colhido pelo 

oficialato da infância e juventude, sendo desnecessário a realização de audiência após a 

realização dos pareceres técnicos judiciários. 

e) Obriga a realização de audiência, porém a autoridade judiciária competente define sobre a 

situação do acolhimento, sem necessidade de consentimento, e sobre a modalidade do 

acolhimento que será ofertado. 

35 - O que é a Rede SUAS e quem pode acessá-la? 

a) São sistemas de informação, registro e monitoramento das informações dos Municípios para 

posterior fiscalização e monitoramento dos Estados, através da vigilância socioassistencial do 

SUAS. Pode ter acesso gestores e trabalhadores do suas vinculados ao órgão gestor. 

b) Sistemas de acesso a dados sobre a implementação da Política Nacional de Assistência 

Social é utilizado por estados e municípios como instrumento de gestão, organizando a 

produção, o armazenamento dos dados. Pode ter acesso gestores públicos muncipais. 

c) Ferramenta que monitora dados municipais e estaduais do SUAS. Pode ter acesso somente o 

controle social como forma de monitoramento das ações realizadas. 
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d) É um instrumento de gestão, organizando a produção, o armazenamento, o processamento e 

a disseminação dos dados. Dá suporte a operação, financiamento e controle social do SUAS e 

garante transparência à gestão da informação. Pode ter acesso todo cidadão no acesso público e, 

aos sistemas de informação gestores e trabalhadores do SUAS conforme delegação de perfil de 

acesso.   

e) Sistemas de monitoramento e organização da oferta de serviços programas. Pode ser 

acessado somente por gestores municipais. 

36 - Compreendendo respectivamente o Eixo Atenção, o Eixo Prevenção e o Eixo Participação e 

Protagonismo que regem o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil, o 

profissional de Serviço Social poderá traçar ações para prevenção da ocorrência de situações de 

violência, dispensar atenção, atendimento, acompanhamento e realizar trabalhos em rede no combate 

à violência sexual infanto-juvenil; papel indispensável enquanto política pública e compromisso 

profissional assumido por todos os agentes públicos em defesa dos direitos das crianças e 

adolescentes. Considerando os eixos acima exemplificados do Plano Nacional de Enfrentamento da 

Violência Sexual Infanto-Juvenil em relação ao ECA podemos afirmar que: Atenção, Prevenção, 

Participação e Protagonismos estão fundados e referem-se respectivamente aos seguintes artigos do 

ECA: 

a) O ECA, no artigo 15, afirma: “A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito 

e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de 

direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis”. O ECA prevê, no artigo 

86: “A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um 

conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. ” O ECA, no artigo 70, preconiza: “É dever de todos 

prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. ” 

b)  O ECA prevê, no artigo 86: “A política de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-

governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. ” O ECA, no 

artigo 70, preconiza: “É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos 

direitos da criança e do adolescente. ” O ECA, no artigo 15, afirma: “A criança e o adolescente 

têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de 
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desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 

Constituição e nas leis.” 

c)  O ECA prevê, no artigo 86: “A política de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-

governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. ” O ECA, no 

artigo 15, afirma: “A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 

como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, 

humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis”. O ECA, no artigo 70, preconiza: “É 

dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do 

adolescente. ” 

d) O ECA, no artigo 15, afirma: “A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito 

e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de 

direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. ”  O  ECA, no artigo 70, 

preconiza: “É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da 

criança e do adolescente. ”  O ECA prevê, no artigo 86: “A política de atendimento dos direitos 

da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais 

e não-governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. ” 

e) O ECA, no artigo 70, preconiza: “É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou 

violação dos direitos da criança e do adolescente. ” O ECA prevê, no artigo 86: “A política de 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado 

de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. ” O ECA, no artigo 15, afirma: “A criança e o adolescente têm direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e 

como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. ” 

37 - Em relação ao SUAS e os Órgãos do Sistema de Justiça, há instrumentos e procedimentos que 

em muitos casos extrapolam as funções dos profissionais na medida em que se caracterizam como 

processos de responsabilização de caráter investigatório. Cite a alternativa em que as atividades não 

competem como atribuição dos trabalhadores do SUAS. 

a) Oferta do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade Assistida. 

b) Inclusão em Programa de Acolhimento Familiar ou Acolhimento Institucional. 
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c) Averiguação de denúncia de maus-tratos contra crianças e adolescentes, idosos ou pessoas 

com deficiência, de violência doméstica contra a mulher. 

d) Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e da criança e 

do adolescente. 

e) Acompanhamento e execução de medida com acompanhamento da criança e/ou adolescente 

em situação de risco e sua família. 

38 - Dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos tipificados, qual das faixas etárias 

destacadas abaixo que o município executa, porém não recebe cofinanciamento pela sua execução 

mediante registro trimestral no Sistema de Informação do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos – SISC: 

a) SCFV para crianças de até 6 anos.  

b) SCFV para pessoas idosas. 

c) SCFV para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. 

d) SCFV para adolescentes de 15 a 17 anos. 

e) SCFV para jovens de 18 a 29. 

39 - A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão 

participar de programa de apadrinhamento. Considerando a legislação vigente em relação ao 

apadrinhamento afetivo, assinale a alternativa que demonstra as condições passíveis de 

apadrinhamento: 

a) Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da 

Juventude somente poderão ser executados por organizações da sociedade civil devidamente 

cadastradas nos respectivos Conselhos da Criança e do Adolescente e da Assistência Social 

dos Municípios. 

b) Pessoas jurídicas não podem apadrinhar criança ou adolescente pois não poderão colaborar 

com seu desenvolvimento afetivo, desvinculando-se o objetivo do programa. 
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c) O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada 

programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes com remota 

possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. 

d) Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 (dezoito) anos não inscritas nos 

cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de 

apadrinhamento de que fazem parte. 

e) O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito da Justiça 

da Infância e da Juventude de cada comarca, com prioridade para crianças ou adolescentes 

com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. 

40 - Por indicação do Ministério da Cidadania, o poder público local deverá considerar a utilização 

de algum dos seguintes instrumentos de gestão, de informação e planejamento territorial para 

organizar a gestão dos benefícios eventuais nos municípios: 

a) Estimativa populacional IBGE, Relatório Mensal de Atendimento e Plano Municipal de 

Assistência Social. 

b) Prontuário SUAS, Plano Municipal de Assistência Social e Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Saúde. 

c) Plano Municipal de Assistência Social, Diagnóstico Socioterritorial e Censo SUAS. 

d) Sistema de Informação do Serviço de Convivência, Cadastro Único e Plano Municipal de 

Assistência Social. 

e) Cadastro Único, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo. 

 

 


