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CONCURSO PÚBLICO - 01/2016

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

Informações ao candidato:

■ Para a realização desta prova, você esta recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE RESPOSTAS 
personalizada.

■ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do contrário, solicite 
outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.

■ Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
Mais de uma resposta assinalada implica na anulação da questão.

■ Você terá 04(quatro) horas para responder a todas às questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.

■ Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.

■ O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 
momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. Será igualmente 
excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.

■ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE QUESTÕES. A não 
devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.

■ Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também assinar a LISTA 
DE FREQUÊNCIA. 

■ Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação desta prova, no endereço eletrônico 
www.institutolegatus.com.br, conforme Edital do Concurso.

www.institutolegatus.com.br
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para as questões de 01 a 10 
 

Sobre vacas, bernes e política 
 

 
ERA UMA vez uma vaca feliz, saudável e bonita. Mas 
nem tudo é perfeito. A vaca tinha hóspedes. Alguns 
bernes se hospedaram nela e alimentavam-se da sua 
carne. Mas os bernes eram poucos e pequenos... A 
vaca e os bernes viviam em paz. 
Aconteceu, entretanto, que os bernes começaram a se 
multiplicar. Os bernes aumentavam, mas a vaca não 
aumentava, confirmando a lei de Malthus que disse que 
os alimentos crescem em razão aritmética enquanto as 
bocas crescem em razão geométrica. O couro da vaca 
se encheu de calombos que indicavam a presença dos 
bernes. 
Mesmo assim a vaca continuava saudável. Ela tinha 
muita carne de sobra. Foi então que uma coisa 
inesperada aconteceu: alguns bernes sofreram uma 
mutação genética e passaram a crescer em tamanho. 
Foram crescendo, ficando cada vez maiores, e com 
uma voracidade também cada vez maior. 
Os vermes magrelas ficaram com inveja dos vermes 
grandes e trataram de tomar providências para que eles 
crescessem também. O corpo da pobre vaca passou a 
ser uma orgia de crescimento. Os bernes só falavam 
numa coisa: "É preciso crescer!" Mas a vaca não 
crescia. Ficava do mesmo tamanho. De tanto ser 
comida pelos bernes, a vaca ficou doente. Emagreceu. 
Mas os bernes nada sabiam sobre a vaca em que 
moravam. Para ver a vaca seria preciso que eles 
estivessem fora da vaca. Mas os bernes estavam 
dentro da vaca. Assim, não percebiam que sua 
voracidade estava matando a vaca. 
A vaca morreu. E com ela morreram os bernes. Fizeram 
autópsia da vaca. O relatório do legista observou que 
os bernes mortos eram excepcionalmente grandes, 
bem nutridos, muitos deles chegando à obesidade. 
James Lovelock é um cientista que sugeriu que a nossa 
Terra é um organismo vivo, como a vaca da parábola. 
Sendo uma coisa viva ela pode ter saúde ou ficar 
doente. Sua conclusão é que nós, os bernes, já 
estragamos a Terra, nossa vaca, além de qualquer 
possibilidade de cura. A Terra está doente. O 
crescimento das nações está provocando profundas 
mudanças climáticas irreversíveis: a atmosfera está se 
aquecendo, as geleiras estão derretendo, a poluição do 
meio ambiente aumenta, acontecem catástrofes 
naturais numa intensidade desconhecida. Esses são os 
sintomas dos estertores da nossa Terra destruída pela 
voracidade dos bernes. "E o pior está por acontecer", 
ele diz. "Ecossistemas inteiros serão extintos, e os 
sobreviventes terão de se adaptar a um clima infernal...” 
 

(RUBEM ALVES - Folha de S.Paulo, caderno Mais, 
22/ 01/06, pág. 9). 

 

 
 

QUESTÃO 01  
 
Esse texto é uma parábola, gênero textual cujas 
sequências tipológicas predominantes são narrativas. 
Acerca do propósito comunicativo principal do gênero 
em análise, destaca-se  
 
(A) Apresentar personagens que são semelhantes nas 

suas ações desastrosas aos seres humanos. 
(B) Retificar a ideia de que os bernes são danosos à 

saúde de animais. 
(C) Promover uma reflexão tendo como base uma 

alegoria para uma situação real. 
(D) Narrar processos destrutivos promovidos pelo ser 

humano. 
(E) Relatar que os bernes e as vacas não conviveram 

em harmonia e por isso houve um desequilíbrio. 
 
QUESTÃO 02  
 
O texto apresenta, em alguns excertos, o emprego da 
1ª pessoa do plural. Essa estratégia argumentativa foi 
empregada com o objetivo de 
 
(A) Sensibilizar a população em geral sobre a 

necessidade de cuidado com o nosso planeta. 
(B) Denotar a importância da união de todos para 

resolução de problemas globais. 
(C) Conclamar as nações para pactuarem estratégias 

que reduzam os níveis de agressão à nossa Terra. 
(D) Alertar as pessoas para as consequências 

irreversíveis de seus atos danosos à natureza. 
(E) Inserir o locutor do texto no conjunto de pessoas 

que praticam ações de degradação ao planeta. 
 
QUESTÃO 03  
 
A complicação é o momento em que se estabelece um 
elemento desencadeador de um conflito em uma 
narrativa. Essa complicação pode ser assinalada no 
texto com as expressões destacadas em 
 
(A) Os vermes magrelas ficaram com inveja dos 

vermes grandes [...] 
(B) O corpo da pobre vaca passou a ser uma orgia de 

crescimento. 
(C) Mas os bernes nada sabiam sobre a vaca em que 

moravam. 
(D) Foi então que uma coisa inesperada aconteceu [...] 
(E) Assim, não percebiam que sua voracidade estava 

matando a vaca. 
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QUESTÃO 04  
 
Analise os termos marcados no excerto: 
 

O crescimento das nações está provocando profundas 
mudanças climáticas irreversíveis (1): a atmosfera 
está se aquecendo, as geleiras estão derretendo, a 
poluição do meio ambiente aumenta, acontecem 
catástrofes naturais (2) numa intensidade 
desconhecida. Esses (3) são os sintomas dos 
estertores da nossa Terra destruída pela voracidade 
dos bernes (4). "E o pior está por acontecer", ele (5) 
diz. 

 
Considerando os aspectos sintáticos e semânticos do 
texto, verifica-se que: 
 
(A) A expressão de número 1 promove a coesão 

referencial catafórica, com efeitos de sentido 
axiológicos promovidos pelos termos 
modificadores. 

(B) O termo de número 3 apresenta a mesma função 
coesiva que apresenta a expressão de número 1, 
porém seu efeito de sentido não é axiológico. 

(C) A expressão de número 4 caracteriza o termo 
“voracidade”, já que é uma locução modificadora. 

(D) Sintaticamente, as expressões 1 e 2 são da mesma 
natureza, ou seja apresentam a mesma 
classificação. 

(E) As expressões de número 3 e 5 apresentam, 
respectivamente, sentido de recebedor de uma 
ação, sendo objeto; e de agente, pois é o sujeito da 
ação. 

 
QUESTÃO 05  
 
A partir da leitura global do texto e sobre as inferências 
que dele se podem fazer, está correto o que se 
assevera em 
 
(A) Metaforicamente, os bernes podem representar a 

classe política, representantes das nações 
consideradas potências, pelo estrago imposto ao 
planeta. 

(B) Os bernes agiam localmente, pensando apenas 
neles próprios, e não globalmente, porque tinham a 
consciência de que a vaca poderia nutri-los cada 
vez mais. 

(C) A voracidade dos bernes e a consequente 
obesidade de muitos deles, metaforicamente, 
representam o crescimento desenfreado e a 
ganância das nações. 

(D) Os bernes nos remetem conotativamente aos 
estragos promovidos pelas pessoas ao redor do 
planeta. 

(E) A vaca, conotativamente, representa os prejuízos 
causados por pessoas sem consciência ecológica, 
que levam a Terra aos estertores. 

 
 
 
 

QUESTÃO 06  
 
Analise o período a seguir: 
 

Os vermes magrelas ficaram com inveja dos vermes 
grandes e trataram de tomar providências para que eles 
crescessem também. 

 
Acerca do período e das estruturas linguísticas das 
orações que o compõem, é CORRETO o que se afirma 
em: 
 
(A) As duas primeiras orações são coordenadas entre 

si e estabelecem uma relação semântica de 
consequência. 

(B) A primeira oração desse período é classificada 
como coordenada, e a segunda subordina a 
terceira, portanto   o período é composto por 
subordinação e coordenação ao mesmo tempo. 

(C) “e trataram de tomar providências” é uma oração 
subordinada, e também  é coordenada em relação 
à  primeira oração do período. 

(D) No período, para se ajustar à coesão por elipse, 
houve a o emprego da figura de sintaxe 
denominada de elipse, por omitir um termo que já 
estava presente na oração anterior. 

(E) A última oração do excerto é subordinada e 
funciona como termo sintático de tomar. 

 
QUESTÃO 07  
 
Assinale a alternativa em que o termo destacado, além 
de ser um marcador coesivo formal, também apresente 
uma função sintática na oração que ele se insere.  
 
(A) [...] confirmando a lei de Malthus que disse que os 

alimentos crescem em razão aritmética enquanto 
as bocas crescem em razão geométrica. 

(B) Assim, não percebiam que sua voracidade estava 
matando a vaca. 

(C) Para ver a vaca seria preciso que eles estivessem 
fora da vaca. 

(D) [...] confirmando a lei de Malthus que disse que os 
alimentos crescem em razão aritmética enquanto 
as bocas crescem em razão geométrica. 

(E) O relatório do legista observou que os bernes 
mortos eram excepcionalmente grandes[...] 
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QUESTÃO 08  
 
Analise as proposições abaixo, adaptadas do texto: 
 

I. A voracidade dos bernes foi prejudicial ______ 
nações. 

II. Alguns bernes criaram condições próprias 
_______ sua mutação genética  

III. As transformações dos bernes magrelas foram 
rapidamente se assemelhando   ________ que 
os bernes bem nutridos passaram. 

IV. Conhecia muito bem aquelas nações _______ 
que tanto se referiam. 

 
Em relação ao uso do sinal indicador da crase, assinale 
a alternativa que contém a sequência CORRETA, que 
completa as lacunas de cima para baixo, de acordo com 
a norma culta da gramática da língua portuguesa. 
 
(A) às,  a,  as, a 
(B) a,  à,  à, à 
(C) à,  à,  a, à 
(D) a,  a,  à, a 
(E) às,  a,  às, a 
 
QUESTÃO 09  
 
Assinale a alternativa em que a expressão marcada 
está corretamente analisada do ponto de vista sintático-
semântico  
 
(A) Aconteceu, entretanto, que os bernes começaram 

a se multiplicar.  Termo essencial - sujeito 
(B) [...] confirmando a lei de Malthus que disse que os 

alimentos crescem em razão aritmética enquanto 
as bocas crescem em razão geométrica. [...] – 
Indica proporcionalidade e é uma oração 
subordinada adverbial proporcional. 

(C) Mas os bernes estavam dentro da vaca. Locução 
adjetiva – complemento nominal. 

(D) [...] os bernes mortos eram excepcionalmente 
grandes, bem nutridos, muitos deles chegando à 
obesidade. Todos são termos 
circunstancializadores – adjuntos adverbiais. 

(E) "Ecossistemas inteiros serão extintos, e os 
sobreviventes terão de se adaptar a um clima 
infernal...  oração indicativa de necessidade e 
funciona como objeto indireto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10  
 
O gênero textual parábola se estrutura linguisticamente 
com termos e/ou expressões de sentido figurado. 
Assinale a única alternativa cujo sentido da expressão 
retirada do texto transgride essa regra. 
 
(A) O corpo da pobre vaca passou a ser uma orgia de 

crescimento. 
(B) James Lovelock é um cientista que sugeriu que a 

nossa Terra é um organismo vivo. 
(C) Esses são os sintomas dos estertores da nossa 

Terra destruída pela voracidade dos bernes. 
(D) A Terra está doente. 
(E) "Ecossistemas inteiros serão extintos, e os 

sobreviventes terão de se adaptar a um clima 
infernal... 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 11  
 
Sistema operacional é o software (programa) mais 
importante que é executado em um computador. 
Windows e Linux são exemplos de sistemas 
operacionais. São funções de um sistema operacional: 
 
I. Gerenciar a memória que é utilizada pelos 

programas. 
II. Gerenciar os dispositivos de entrada e saída 

(mouse, teclado, impressora...). 
III. Conectar e interligar fisicamente todos os 

componentes do computador. 
IV. Fornecer uma interface entre o usuário e o 

computador. 
 
Estão corretos: 
 
(A) I e III. 
(B) II e IV. 
(C) I, II e IV. 
(D) I, II e III. 
(E) II, III e IV. 
 
QUESTÃO 12  
 
A figura abaixo mostra a estrutura de armazenamento 
de arquivos no Windows. Cada diretório “pai” pode 
conter arquivos e diretórios “filhos”. Porém, cada 
arquivo ou diretório possui um único diretório “pai”. 
 

 
Essa organização é conhecida como estrutura de 
diretórios ou estrutura de:  
 
(A) árvore 
(B) tabela 
(C) índice 
(D) cascata 
(E) pilha 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13  
 
Qual dos dispositivos (equipamentos) eletrônicos 
abaixo permite um usuário conectar-se à Internet em 
um computador? 
 
(A) Modem. 
(B) Hub. 
(C) Wi-Fi. 
(D) Nobreak. 
(E) Wireless. 
 
QUESTÃO 14  
 
A imagem abaixo mostra um importante recurso do 
Microsoft Word: 
 

 
 
O Pincel de Formatação permite copiar rapidamente a 
formatação de um elemento para outro, no mesmo 
documento. Esse recurso NÃO altera o: 
 
(A) alinhamento do texto. 
(B) estilo da fonte. 
(C) tamanho da fonte. 
(D) conteúdo do texto. 
(E) espaçamento do texto. 
 
QUESTÃO 15  
 
No Microsoft Excel, um intervalo de células é um 
conjunto de células consecutivas, representado pela 
indicação das referências da célula de início (célula 
superior à esquerda) e de fim (célula inferior à direita). 
Assinale a alternativa correta quanto à representação 
de um intervalo de células no Microsoft Excel: 
 
(A) A1:C3 
(B) A1-C3 
(C) A1>C3 
(D) A1+C3 
(E) A1&C3 
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RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 
QUESTÃO 16  
 
A sequência abaixo representa uma progressão 
aritmética (PA): 
 

(2, 7, 12, 17,..., 97) 
 
Pode-se afirmar que: 
 

I. É uma progressão aritmética finita. 
II. A razão da PA é 5. 
III. A PA é classificada como decrescente. 
IV. O 10º termo da PA é 47. 

 
Estão corretos: 
 
(A) I e III 
(B) II e IV 
(C) I, II e III 
(D) I, II e IV 
(E) II, III e IV 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 17  
 
Em uma urna com 10 bolas semelhantes, o que as 
diferencia é que 5 são verdes, numeradas de 1 a 5, e 5 
são laranjas, numeradas de 6 a 10. A probabilidade de 
retirarmos uma bola dessa urna e ela ser par e laranja 
é de: 
 
(A) 10% 
(B) 20% 
(C) 30% 
(D) 40% 
(E) 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18  
 
A negação da proposição "Se João está entre os 30% 
dos homens com mais de 25 anos, então Janaína tem 
mais de 25 anos" é: 
 
(A) "Se João não está entre os 30% dos homens com 
mais de 25 anos, então Janaína não tem mais de 25 
anos". 
(B) “Se João está entre os 30% dos homens com mais 
de 25 anos, então Janaína não tem mais de 25 anos”. 
(C) “João não está entre os 30% dos homens com mais 
de 25 anos ou Janaína não tem mais de 25 anos”. 
(D) “João não está entre os 30% dos homens com mais 
de 25 anos e Janaína não tem mais de 25 anos”. 
(E) “João está entre os 30% dos homens com mais de 
25 anos e Janaína não tem mais de 25 anos”. 
 
 
 
 
QUESTÃO 19  
 
Pedro esqueceu a senha de acesso de sua conta no 
banco. Ele lembra que a senha é composta por 3 dígitos 
(onde cada dígito varia de 0 a 9) e  que o último 
dígito é um número ímpar. Qual o total de possibilidades 
para a senha de Pedro? 
 
(A) 100 
(B) 200 
(C) 300 
(D) 400 
(E) 500 

 
 
 
 
 
QUESTÃO 20  
 
Marcos possui 5 digitadores em sua empresa. Eles 
recebem demandas mensais e conseguem realizar toda 
a digitação do conteúdo recebido em 20 dias. Se 
Marcos contratar mais 5 funcionários, em quantos dias 
essa mesma demanda mensal será realizada? 
 
(A) 7 dias. 
(B) 8 dias. 
(C) 9 dias. 
(D) 10 dias. 
(E) 11 dias. 
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CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21  
 
No seu artigo 24 – A, a Lei Orgânica de Assistência 
Social estabelece que fica instituído o Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), 
que valoriza as heterogeneidades, particularidades e 
a diversidade de culturas do grupo familiar, 
considerando os diversos arranjos familiares 
existentes e partindo do pressuposto de que são 
funções básicas da família: prover a proteção e a 
socialização dos seus membros; constituir-se como 
referência moral e afetiva; ser mediadora das 
relações dos seus membros com outras instituições 
sociais e com o Estado. Neste contexto, assinale a 
alternativa correta em relação ao PAIF: 
 
(A) cabe ao Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), por meio do trabalho 
social com famílias em situação de vulnerabilidade 
social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos 
vínculos familiares e a violência no âmbito de suas 
relações, garantindo o direito à convivência familiar 
e comunitária. 

(B) integra a proteção social básica e consiste na oferta 
de ações e serviços socioassistenciais de 
prestação continuada, nos Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS). 

(C) cabe aos Serviços de Proteção Especial de Alta 
Complexidade, por meio do trabalho social com 
famílias em situação de vulnerabilidade social, com 
o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos 
familiares e a violência no âmbito de suas relações, 
garantindo o direito à convivência familiar e 
comunitária. 

(D) integra o Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS), que é a unidade pública de 
abrangência e gestão municipal, estadual ou 
regional, destinada à prestação de serviços a 
indivíduos e famílias que se encontram em situação 
de risco pessoal ou social, por violação de direitos 
ou contingência, que demandam intervenções 
especializadas da proteção social especial. 

(E) integra o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 
por atenderem situações comumente relacionadas 
ao uso de substâncias psicoativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22  
 
Um adolescente sofre constantemente agressão por 
seu pai e abandonou a escola a fim de trabalhar, pois 
passava por privações materiais. Essa é uma 
situação que requer a intervenção do assistente 
social que trabalha: 
 
(A) nos Centros de Referência Especializados da 

Assistência Social (CREAS), por meio de 
atendimento na rede de Proteção Especial de Alta 
Complexidade; 

(B) nos Centros de Referência Especializados da 
Assistência Social (CREAS), por meio de 
atendimento na rede de Proteção Especial de 
Média Complexidade; 

(C) nos Centros de Referência de Assistência Social, 
por meio do Ministério Público; 

 
(D) no Juizado de Menores, que convocará o pai da 

adolescente para prestar esclarecimentos; 
(E) no programa de abrigamento provisório para 

crianças e adolescentes enquanto sua situação 
social é resolvida. 

 
QUESTÃO 23  
 
A Constituição Federal Brasileira de 1988 inclui a 
Assistência Social e significou a ampliação no campo 
dos direitos humanos e sociais e, como consequência, 
introduziu a exigência de 
 
(A) seguridade social, que está sendo tratada como 

bem público e social do estatuto de uma sociedade 
para alcançar todos os seus membros. 

(B) responsabilidade mútua entre Estado e Sociedade 
Civil, caracterizando-se como nova ação, com 
atividades e atendimentos eventuais. 

(C) naturalização do princípio da subsidiariedade, pelo 
qual a ação da família e da sociedade deve 
anteceder a do Estado. 

(D) concepção hegemônica de que é uma política de 
atenção aos pobres, aos necessitados sociais, aos 
frágeis e carentes. 

(E) atendimento a determinadas necessidades de 
proteção social, efetivando, portanto, a seguridade 
social contributiva. 

 
QUESTÃO 24  
 
No SUAS os serviços socioassistenciais são 
organizados segundo as seguintes referências: 
 
(A) gestão e política de recursos humanos; 
(B) vigilância social, proteção social e defesa social e 

institucional; 
(C) proteção social básica, proteção social especial de 

média e alta complexidade; 
(D) princípios, diretrizes e objetivos; 
(E) informação, monitoramento e avaliação. 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI 

Concurso Público – 01/2016 
011 – Assistente Social 

 

7 

QUESTÃO 25  
 
Acerca do modelo de proteção social não contributivo, 
é correto afirmar: 
 
(A) O sentido de não contributivo é estritamente social, 

não podendo ser confundido com o conceito 
econômico de acesso a algo fora das relações de 
mercado.   

(B) A proteção não contributiva não se restringe ao 
combate à pobreza, sendo o direito à inclusão 
social um direito humano inalienável e protegido 
pela Constituição Federal de 1988.   

(C) O sentido de proteção social não contributivo é 
destinado apenas aos filiados da previdência social.  

(D) O sentido de proteção social não contributivo se 
distingue de proteção social contributivo porque 
está fundada em um modelo pré-pago enquanto 
que o contributivo é pós-pago.   

(E) A assistência social somente se transferiu para a 
prática estatal com o advento dos regimes 
socialistas na Europa. 

 
QUESTÃO 26  
 
No processo de elaboração do Parecer Social, é correto 
afirmar que o assistente social deve considerar:  
 
(A) a análise descritiva e interpretativa de uma situação 

ou expressão da questão social, percebendo o 
indivíduo como objeto da ação. 

(B) o estudo socioeconômico como parâmetro de 
avaliação inicial, tendo como pressuposto ser uma 
atribuição privativa do assistente social. 

(C) o processo de avaliação, que deve conter um relato 
analítico da construção da história da questão 
estudada, considerando as relações sociais em seu 
contexto interno. 

(D) o registro das informações mais significativos do 
estudo e da análise realizada, considerando o ser 
como a-histórico. 

(E) as representações, valores e significados presentes 
no contexto sócio-cultural, explicitando suas 
considerações conclusivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27  
 
Sobre o Cadastro Único (CadÚnico) para Programas 
Sociais do Governo Federal, o qual está vinculado ao 
Programa Bolsa Família, conforme determinado no 
Decreto nº 6.135/2007, sobre a responsabilidade, é 
correto afirmar: 
 
(A) é de responsabilidade do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 
adotar medidas periódicas para a verificação 
permanente da consistência das informações 
cadastrais. 

(B) a coordenação, a supervisão e a execução do 
CadÚnico é dos Municípios, restringindo-se ao 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS) analisar os dados e repassar os 
recursos referentes aos programas, conforme as 
solicitações oriundas dos Municípios. 

(C) a coordenação, a supervisão e a execução do 
CadÚnico é dos Estados-membros, restringindo-se 
ao Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS) analisar os dados e 
repassar os recursos referentes aos programas, 
conforme as solicitações oriundas dos Estados-
membros. 

(D) o cadastramento das famílias é de 
responsabilidade de todos os Municípios 
brasileiros, tendo eles aderido ou não ao CadÚnico. 

(E) a responsabilidade pelo cadastramento das 
famílias é de uma força-tarefa desenvolvida pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS) realizada para esta específica 
funcionalidade.  

 
QUESTÃO 28  
 
De acordo com a NOB SUAS 2012, os Municípios serão 
classificados a partir de um conjunto de indicadores de 
gestão, serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais, denominado: 
 
(A) Coeficiente de Gini. 
(B) Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. 
(C) Índice de Desenvolvimento do SUAS – ID SUAS. 
(D) Mensuração de Desigualdade Social. 
(E) Censo Demográfico Municipal. 
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QUESTÃO 29  
 
O assistente social ao realizar avaliação de uma 
entidade de atendimento ao idoso deve verificar o 
cumprimento de: 
 
(A) inscrição de seus programas junto ao órgão 

competente da Vigilância Sanitária e Conselho 
Municipal da Pessoa Idosa. 

(B) prestação do serviço com atendimento em grandes 
grupos para facilitar a adaptação do idoso ao 
convívio comunitário. 

(C) estabelecimento de contrato para realização da 
cobrança obrigatória de participação do idoso no 
custeio da entidade. 

(D) mudança periódica do idoso de uma instituição para 
outra, para que amplie seus vínculos com outros 
idosos. 

(E) desenvolvimento de programas psicológicos que 
objetivem o afastamento gradativo do idoso de sua 
família para que a perda dos vínculos familiares 
seja melhor compreendida pelo idoso. 

 
QUESTÃO 30  
 
Acerca do serviço de proteção social aos 
adolescentes em cumprimento de Medida 
Socioeducativa em Meio Aberto (liberdade assistida 
e prestação de serviços à comunidade), a 
responsabilidade é:   
 
(A) da Política Nacional de Assistência Social. 
(B) dos Centros de Referência de Assistência Social. 
(C) do Ministério Público. 
(D) da Vara de Infância e Juventude. 
(E) dos Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31  
 
O Benefício de Prestação Continuada (BPC), a partir 
dos anos 90 e o Bolsa família de 2003, configuram-se 
como programas de transferência de renda adotados no 
Brasil vinculados à assistência social, devem ser 
interpretados no que concerne ao sistema de proteção 
social. Está correto afirmar que 
 
(A) o mesmo está delineado pela seguridade social 

contributiva, responsável pelos benefícios 
previdenciários e no campo da seguridade não 
contributiva está constituída pelas políticas de 
saúde e de trabalho, sendo assim, os programas de 
transferência de renda não podem ser 
considerados parte do sistema de proteção social 
não contributivo. 

(B) os programas de transferência de renda 
constituem-se em direito de cidadania e ampliação 
do modelo de proteção social não contributiva 
destinados a todos aqueles que atendem os 
requisitos definidos em lei. 

(C) sua configuração não pode e não deve contar com 
programas de transferência de renda, pois os 
mesmos têm marcas de projetos de governos e não 
proteção social de Estado. Além disso, seus 
resultados expressos em estudos recentes 
demonstram que não contribuem para a 
recuperação da condição de miserabilidade de 
seus beneficiários. 

(D) não é possível estabelecer nexo entre a 
responsabilidade estatal e social em relação à 
pobreza, pois a mesma é resultante do modo como 
cada indivíduo se apropria das oportunidades que 
sua trajetória de vida apresenta. Nesta linha, os 
programas de transferência de renda devem ser 
assumidos como benefícios eventuais para 
circunstâncias específicas e sempre associados à 
possível inserção no mercado de trabalho. 

(E) os programas de transferência de renda não podem 
ser considerados parte da política de assistência 
social, pois esta estabelece como direitos e 
seguranças afiançados a oferta de serviços com 
foco apenas no acompanhamento das 
condicionalidades nas políticas de saúde e 
educação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI 

Concurso Público – 01/2016 
011 – Assistente Social 

 

9 

QUESTÃO 32  
 
Sobre o atendimento a uma criança ou um 
adolescente em situação de risco pessoal e social, o 
trabalho do Assistente Social, deve-se pautar por: 
  
(A) garantir, em quaisquer circunstâncias, o 

acolhimento institucional, que é a medida mais 
protegida para as situações de risco social.  

(B) integrar as diversas políticas setoriais e reconhecer 
a condução primaz das orientações jurídicas 
advindas da delegacia especializada.  

(C) reconhecer que risco social e pessoal são 
categorias que devam ter como fundamento uma 
análise específica e, portanto, sempre encaminhar 
primeiro para o serviço de Vigilância Social. 

(D) considerar a família Célula Mater  da sociedade, 
mas sempre avaliar primeiramente os riscos desse 
contexto e, preventivamente, solicitar autorização 
do Conselho Tutelar para destituição do poder 
familiar.  

(E) primar pelo princípio estabelecido no Estatuto da 
Criança e do Adolescente − ECA − e também no 
Sistema Único de Assistência Social que define 
como primazia o direito do convívio familiar e 
comunitário.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33  
 
No que diz respeito a convivência familiar e 
comunitária, de acordo com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) é correto afirmar: 
 
(A) a permanência da criança e do adolescente em 

programa de acolhimento institucional não se 
prolongará por mais de 5 (cinco) anos, salvo 
comprovada necessidade que atenda ao seu 
superior interesse, devidamente fundamentada 
pela autoridade judiciária. 

(B) o poder familiar será exercido, pela mãe, na forma 
do que dispuser a legislação civil, assegurado ao 
pai, o direito de, em caso de discordância, recorrer 
à autoridade judiciária competente para a solução 
da divergência. 

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

(D) toda criança ou adolescente que estiver inserido em 
programa de acolhimento familiar ou institucional 
terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 
(três) meses, devendo a autoridade judiciária 
competente, com base em relatório elaborado por 
equipe multidisciplinar, decidir de forma 
fundamentada pela possibilidade de reintegração 
familiar ou colocação em família substituta, em 
quaisquer das modalidades previstas no art. 20 
desta Lei. 

(E) 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. 

 
QUESTÃO 34  
 
Autonomia é o termo usado para clarificar iniciativas 
governamentais no que se refere à integração de 
pessoas com deficiência. Nesse sentido autonomia 
significa: 
 
(A) a capacidade do indivíduo de realizar tarefas, sem 

a necessidade de pedir autorização. 
(B) a intuição e percepção do indivíduo que, mesmo 

com limitações, pode ser incluído na execução de 
tarefas. 

(C) a possibilidade do indivíduo de realizar suas ações 
sem o auxílio de terceiros, ainda que sujeito à 
criação de condições ambientais e sociais. 

(D) a liberdade do indivíduo em fazer escolhas, visto 
que a deficiência não impede os indivíduos de 
pensar e tomar atitudes. 

(E) a capacidade de interação funcional do indivíduo, já 
que milhares de pessoas portadoras de deficiência 
exercem função no mercado de trabalho. 
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QUESTÃO 35  
 
O planejamento estratégico no exercício profissional do 
assistente social, vem adquirindo grande importância 
notadamente aquele envolvido com a gestão de 
programas sociais. Nessa direção, o planejamento 
estratégico possui como ideias orientadoras: 
 
(A) a priorização de indicadores de vulnerabilidade 

social para o estabelecimento de metas, 
independentemente das demandas dos usuários; 

(B) o levantamento de diagnósticos situacionais, 
categorizandoos por ordem de importância, tendo 
como parâmetro os interesses governamentais; 

(C) a manutenção do status quo a partir da verificação 
de vetores determinantes da aceitação dos 
programas sociais, mesmo que o resultado seja 
negativo. 

(D) a normatização dos procedimentos e técnicas de 
intervenção, manutenção e financiamento, de 
acordo com os interesses da instituição; 

(E) o conhecimento dos problemas, a fim de analisá-los 
à luz das demandas dos usuários, podendo assim 
propor soluções coletivas; 

 
QUESTÃO 36  
 
O Centro de Referência da Assistência Social – 
CRAS, unidade pública estatal que executa 
serviços, organiza e coordena a rede de serviços 
socioassistenciais locais da política de assistência 
social. Caracteriza-se como serviço desenvolvido no 
CRAS: 
 
(A) proteção e atendimento integral à família. 
(B) plantão social. 
(C) família acolhedora. 
(D) proteção social especial para pessoas com 

deficiência, idosos e suas famílias. 
(E) proteção social de alta complexidade para 

situações de violência doméstica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 37  
 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) cria o 
Conselho Tutelar a fim de garantir a proteção integral à 
criança e ao adolescente. Ao Conselho Tutelar 
compete: 
 
(A) assessorar o Poder Executivo local na elaboração 

da proposta orçamentária para planos e programas 
de atendimento aos direitos da criança e do 
adolescente;  

(B) substituir os pais na presença do juiz, 
particularmente no que diz respeito à administração 
da vida da criança ou do adolescente; 

(C) zelar pelo cumprimento, avaliação e formulação de 
projetos constantes nas medidas socioeducativas 
em caráter permanente; 

(D) estabelecer políticas de atendimento e 
acompanhamento psicossocial às famílias de 
crianças e adolescentes em conflito com a lei; 

(E) fiscalizar as entidades filantrópicas de assistência à 
criança e ao adolescente. 

 
QUESTÃO 38  
 
No Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família (PAIF), a ação está direcionada a um grupo 
de famílias que vivenciam vulnerabilidades ou têm 
demandas similares e refere-se ao trabalho de 
 
(A) acolhida. 
(B) acompanamento familiar particularizado. 
(C) atendimento particularizado. 
(D) acompanhamento familiar em grupo. 
(E) atendimento familiar coletivo com foco no 

acompanhamento familiar particularizado. 
 
 
QUESTÃO 39  
 
Sobre o município de Canto do Buriti, analise os itens 
abaixo: 
 

I. O Rio Itaueira é uma das principais fontes 
de recursos hídricos do município. 

II. Segundo o IBGE (Produção Agrícola 
Municipal, 2014), na agricultura as 
principais lavouras de cultivo permanente 
são: banana, castanha de caju, coco-da-
baía e laranja. 

III. Em 2016, Canto do Buriti completará 80 
anos de emancipação política. 

 
Está(ão) correto(s): 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 
(C) I e II. 
(D) II e III. 
(E) I, II e III. 
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QUESTÃO 40  
 
No início do século XX, o município de Canto do Buriti 
começou a ser povoado e teve fácil desenvolvimento 
devido à exploração do(a): 
 
(A) borracha. 
(B) babaçu. 
(C) madeira. 
(D) buriti. 
(E) mandioca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


