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PORTUGUÊS 

 

TEXTO 01 (questões 01 e 02) 

 

"Precisamos dar um sentido humano às nossas construções. E, quando o amor ao dinheiro, ao sucesso nos estiver 

deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu."                     (Érico Veríssimo) 

 

01. Analisando-se o verbo "dar", nesse contexto, é CORRETO afirmar que 

 

A) exige um complemento apenas, e este não vem regido de preposição. 

B) não pede complemento. 

C) pede um complemento apenas, e este vem regido de preposição. 

D) exige dois complementos: um regido de preposição e o outro sem preposição. 

E) é impessoal e não pede complemento. 

 

02. Observe o trecho abaixo: 
 

"E, quando o amor ao dinheiro, ao sucesso nos estiver deixando cegos..." 
 
Sobre ele, está CORRETO o que se declara na alternativa 

 

A) "Ao dinheiro" indica exemplo de regência nominal. 

B) Se o termo "dinheiro" fosse substituído por "riqueza", seria facultativa a crase. 

C) A vírgula após o termo "dinheiro" é facultativa. 

D) O verbo "deixar" exige complemento regido de preposição. 

E) O termo "cegos" indica que o texto se refere a pessoas do sexo feminino. 

 

TEXTO 02 (questões de 03 a 05) 

 

MÚSICA NAS ESCOLAS 
 

A Lei nº 9.394 prevê, entre outros pontos, que a música deve ser conteúdo obrigatório no currículo escolar. Nossas 

crianças e adolescentes estão realmente precisando ter noção do que é uma boa música e conhecer o trabalho dos 

grandes compositores e cantores. As letras de muitas músicas de sucesso atualmente contribuem para desconstruir a 

cultura e a evolução dos sentimentos nobres dos nossos jovens. 
Jornal do Commercio. Voz do Leitor. 04 de julho de 2014. p.11. 

 

03. Após a leitura do texto 02, conclui-se que 
 
A) as escolas da rede pública tendem a ofertar aulas de música, sobretudo para os adolescentes. 

B) na atualidade, as crianças são exercitadas a apreciarem músicas eruditas. 

C) há uma proposta atual de Lei que visa à inserção obrigatória da música no currículo escolar. 

D) existem propostas no âmbito escolar, embora poucas se voltem a cultivar a arte e a música entre os alunos. 

E) algumas letras de músicas atuais concorrem para uma sensibilização maior por parte dos jovens. 

 

04. Em uma das alternativas abaixo, existe uma mensagem que NÃO foi declarada no texto 02. Assinale-a. 
 
A) Os jovens da atualidade nutrem, principalmente, sentimentos de perversidade. 

B) Atualmente, percebe-se a necessidade de as crianças e os jovens adquirirem mais conhecimento sobre a música. 

C) É preciso que as crianças e os adolescentes conheçam mais o trabalho dos cantores e compositores. 

D) Diversas letras de músicas atuais concorrem para interferir na evolução dos pensamentos dos jovens.   

E) Existe uma perspectiva atual de considerar a música um componente obrigatório no currículo escolar.  

 

05. Sobre Acentuação, analise os itens abaixo: 
 

I.    "que a música deve ser conteúdo obrigatório no currículo escolar." 

II.   “ter noção do que é uma boa música...” 

 
É CORRETO o que se afirma na alternativa 
 
A) No item I, a tonicidade dos termos sublinhados recai na antepenúltima  sílaba. 

B) No item II, a tonicidade do primeiro termo sublinhado recai na penúltima sílaba. 

C) O "u" átono do segundo termo sublinhado no item I forma hiato, razão por que é acentuado. 

D) O segundo termo sublinhado do item II é acentuado por ser monossílabo átono. 

E) O acento do primeiro e o do quarto termo sublinhado no item I obedecem à mesma regra de acentuação. 

http://pensador.uol.com.br/autor/erico_verissimo/
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TEXTO 03 (questões de 06 a 08) 

 
 

06. Sobre o texto do pensamento de Lao-Tsé, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Em "Quem conhece a sua ignorância revela a mais profunda sapiência." - em relação ao primeiro termo sublinhado, a crase 

é facultativa. Quanto ao segundo, existe nele a presença, apenas, do artigo "a". 

B) O verbo "revelar" exige complemento regido de preposição. 

C) Os termos "ignorância" e "sapiência" obedecem à mesma regra de acentuação. 

D) O verbo "viver" exige complemento regido de preposição. 

E) A regência do verbo "conhecer" difere da dos verbos "revelar" e "ignorar". 

 

07. Existe um erro de pontuação no pensamento de M. de Cervantes.  Assinale a alternativa que o apresenta. 

 

A) Deveria haver uma vírgula após o termo "mais" e não, ponto-e-vírgula. 

B) O autor omitiu uma interrogação após o termo "muito". 

C) Ao final do texto, deveria haver um ponto-e-vírgula e não, um ponto. 

D) Em vez de ponto-e-vírgula, deveria haver um ponto de exclamação após o termo "mais". 

E) Após o termo "amigo", deveria haver um ponto. 

 

08. No pensamento de autoria anônima,  

 

A) o verbo "explicar" está conjugado no modo imperativo, na 2a. pessoa do  singular. 

B) o verbo "precisar" está conjugado em tempo passado. 

C) a locução "vão acreditar"  indica que a ação já foi realizada. 

D) o verbo "explicar" encontra-se na 3a. pessoa do singular do modo imperativo. 

E) conjugando-se o verbo "precisar" em tempo futuro, estaria correto o seguinte trecho: seus amigos não precisaram. 

 

TEXTO 04 (questões 09 e 10) 

 

UMA LUZ QUE CHEGOU TARDE 

 

As lâmpadas incandescentes de 60 watts, as mais tradicionais no país, deixarão de ser fabricadas e importadas a partir 

de 30 de junho. As incandescentes com potência mais alta saíram do mercado no fim do ano passado. Desde então, 

lojas e supermercados passaram a oferecer mais opções de lâmpadas com outras tecnologias, como fluorescentes ou 

halógenas de LED a preços cada vez mais baixos. 
Revista Época. Editora Globo. p.11. 16.06.2014. 

 

09. Assinale a alternativa em que ambos os textos (I e II) expressam o mesmo sentido. 

 

A) I- "As lâmpadas incandescentes(...) deixarão de ser fabricadas e "importadas"; II- não serão mais produzidas por algum 

tempo nem mesmo servirão como produto de importação as lâmpadas  incandescentes. 

B) I- "As incandescentes com potência mais alta saíram do mercado no fim do ano passado."; II- Deixaram de circular, nas 

lojas e supermercados, há dois anos, as lâmpadas incandescentes. 

C) I- Desde então, lojas e supermercados passaram a oferecer mais opções de lâmpadas; II- Após a saída do mercado das 

lâmpadas incandescentes  com potência mais alta, lojas e supermercados se iniciaram a ofertar outras opções de lâmpadas. 

D) I- "a preços cada vez mais baixos"; II- Apresentando custos cada vez mais onerosos.  

E) I - "As lâmpadas incandescentes de 60 watts, as mais tradicionais no país..."; II- De pouca repercussão no âmbito nacional, 

as lâmpadas incandescentes de 60 watts...  

Lao-Tsé 

M. de Cervantes 

Anônimo 

http://4.bp.blogspot.com/-wuizcRsqhq4/UnRRUEyfZwI/AAAAAAAAKUc/bwqmniDg6bY/s1600/frases+diversas+(8).JPG
http://4.bp.blogspot.com/-wuizcRsqhq4/UnRRUEyfZwI/AAAAAAAAKUc/bwqmniDg6bY/s1600/frases+diversas+(8).JPG
http://4.bp.blogspot.com/-wuizcRsqhq4/UnRRUEyfZwI/AAAAAAAAKUc/bwqmniDg6bY/s1600/frases+diversas+(8).JPG
http://4.bp.blogspot.com/-wuizcRsqhq4/UnRRUEyfZwI/AAAAAAAAKUc/bwqmniDg6bY/s1600/frases+diversas+(8).JPG
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10. Sobre CRASE, analise os itens abaixo: 

 

I.  "...deixarão de ser fabricadas e importadas a partir de 30 de junho." - neste contexto, a crase é facultativa. 

II. “...lojas e supermercados passaram a oferecer mais opções de lâmpadas..." - neste caso, não se pode crase por estar 

diante de verbo. 

III.  "...a preços cada vez mais baixos."- se o termo "preços" fosse substituído por "taxas", a crase seria obrigatória. 

IV.  "...as mais tradicionais no país..." - neste caso, existe a presença do artigo "as", razão por que não existe crase. 
 
Está CORRETO, apenas, o que se afirma em 

 

A) I e III. B) II e IV. C) II e III. D) I e II. E III e IV. 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11. Qual alternativa completa CORRETAMENTE a sequência? 

 

 
 

 

A) 

 

 

B) 

 

 

C) 

 

 

 

D) 

 

 

E) 

 

 

 

12. Qual é o próximo número da sequência: 1   2   9   12   19   24   31  ? 

 

A) 33 B) 35 C) 38 D) 39 E) 42 

 

13. Sabe-se que ou Gil é o mais alto ou Caetano é o mais baixo e que ou Caetano é o mais alto ou Chico é o mais alto. A 

ordem de altura entre eles, da maior para menor, é a seguinte 

 

A) Chico, Gil e Caetano. 

B) Chico, Caetano e Gil.  

C) Caetano, Gil e Chico. 

D) Gil, Caetano e Chico. 

E) Gil, Chico e Caetano. 
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14. Um Órgão ofertou para seus funcionários cursos de Editor de Texto, Planilha Eletrônica e Editor de Imagem. O 

resultado das inscrições foi o seguinte: 
 

Curso Inscritos 

Editor de Texto 92 

Planilha Eletrônica 70 

Editor de Imagem 81 

Editor de Texto e Planilha Eletrônica 25 

Editor de Texto e Editor de Imagem 19 

Planilha Eletrônica e Editor de Imagem 22 

Editor de Texto, Planilha Eletrônica e Editor de Imagem 13 

Nenhum 27 
 
Quantos funcionários farão, apenas, um curso? 

 

A) 130 B) 149 C) 150 D) 217 E) 243 

 

15. Numa eleição com 4200 eleitores na qual concorreram dois candidatos, 10% não votaram. Dos que votaram, 15% 

votaram em branco, 20% anularam o voto, e 35% votaram no candidato vencedor. A quantidade de votos obtidos 

pelo candidato vencedor e o oponente é, respectivamente, a seguinte: 

 

A) 567 / 756. 

B) 756 / 1323. 

C) 756 / 1134. 

D) 1323 / 1134. 

E) 1134 / 1323. 

 

16. Na formatura dos 8 amigos, eles se encaminhavam juntos para a fila na qual receberiam seus anéis. O número 

possível de diferentes filas a serem formadas, de modo que dois desses amigos fiquem sempre juntos, é 

 

A) 10.080. 

B) 5.040. 

C) 21. 

D) 8. 

E) 7. 

 

17. Para fabricação de bandeiras verde-amarelas, foram adquiridas duas peças de tecido: uma verde que mede 210 metros e 

uma amarela, medindo 270 metros. As peças de tecido devem ser cortadas em partes de tamanhos iguais e no maior 

tamanho possível. Para atender esses critérios, a peça de tecido verde deve ser cortada em ______ partes, a peça amarela, 

em ______, e o comprimento de cada peça deve ser ________ metros. 

 

Assinale a alternativa que completa, CORRETA e respectivamente, as lacunas do texto acima. 

 

A) 9 / 8 / 40 

B) 9 / 7 / 30 

C) 8 / 9 / 40 

D) 7 / 8 / 40 

E) 7 / 9 / 30 

 

18. Uma urna contém seis bolas brancas e quatro bolas vermelhas. Qual a probabilidade de, sendo retiradas duas bolas 

ao acaso e simultaneamente, as duas bolas serem vermelhas? 

 

A) 1/15 

B) 2/15 

C) 3/15 

D) 1/10 

E) 2/10 

 

19. A equipe de ensino em informática de uma instituição é formada por 8 instrutores e 4 técnicos. De quantas formas, 

podem ser criadas equipes que tenham 4 instrutores e  2 técnicos? 

 

A) 6 B) 76 C) 256 D) 336 E) 420 
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20. A probabilidade de Bella ir à praia é 3/5; a probabilidade de Ed ir à praia é de 2/5, e a probabilidade de ambos irem 

à praia é de 1/5. Estando Bella na praia, a probabilidade de Ed também estar é de 

 

A) 1/5 

B) 2/5 

C) 3/5 

D) 1/3 

E) 2/3 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. A garantia de prioridade, de que trata o Art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, compreende os seguintes 

direitos, EXCETO: 

 

A) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

B) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.  

C) Conhecer sua origem biológica quando adotado.  

D) Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 

E) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

 

22. Sobre o acolhimento familiar e institucional, com base no Estatuto da Criança e Adolescente, é CORRETO afirmar 

que 

 

A) a guarda, concedida à pessoa ou ao casal cadastrado no programa de acolhimento familiar, é irrevogável. 

B) quando inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional, a criança ou adolescente não precisará ter sua 

situação reavaliada. 

C) a permanência da criança ou adolescente em programa de acolhimento institucional não tem prazo determinado, podendo se 

prolongar de forma indefinida até o indivíduo atingir a maioridade. 

D) a inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, 

observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida.  

E) em nenhuma hipótese, poderá a entidade que mantém programa de acolhimento institucional acolher criança ou adolescente 

sem prévia determinação da autoridade competente.  

 

23. As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar e institucional devem adotar os seguintes 

princípios, dentre outros:  
 

I. Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. 

II. Atendimento personalizado e em pequenos grupos. 

III. Desmembramento de grupos de irmãos. 

IV. Impossibilidade de transferência para outras entidades de crianças ou adolescentes abrigados. 

V. Participação de pessoas da comunidade no processo de educação. 
 
Estão CORRETOS os itens 

 

A) I, II, III, IV e V. 

B) I, II, IV e V, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) I, II e V, apenas. 

E) III, IV e V, apenas. 

 

24. É atribuição conferida, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, aos Conselhos Tutelares a aplicação de algumas 

medidas específicas de proteção. Qual medida abaixo NÃO é de competência dos referidos Conselhos?  
 

A) Encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. 

B) Orientação, apoio e acompanhamento temporários. 

C) Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente. 

D) Colocação em família substituta. 

E) Acolhimento institucional. 
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25. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é CORRETO afirmar que 

 

A) a condenação criminal do pai ou da mãe implicará a destituição do poder familiar. 

B) será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade por meio de visitas 

periódicas, promovidas pelo responsável ou, na hipótese de acolhimento institucional, pela entidade responsável, 

independentemente de autorização judicial.  

C) não terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou 

com doença crônica.  

D) a adoção internacional não é permitida.  

E) as entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar e institucional sempre estimularão, com o auxílio do 

Conselho Tutelar, o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes. 

 

26. A cada quatro minutos, uma mulher é vítima de violência no Brasil. A Lei Maria da Penha (Lei 11.340), criada em 

2006, tornou-se um importante instrumento na defesa desse grupo. A violência doméstica e familiar contra a mulher 

se caracteriza como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que possa vir a causar morte, lesão, sofrimento 

físico, sexual ou psíquico e dano moral ou patrimonial à mulher, devendo ocorrer:  
 

I. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem 

vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 

II. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram 

aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. 

III. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, 

independentemente de coabitação.  

 

Está(ão) CORRETO(S) os itens 

 

A) I, II e III. 

B) I e II, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) III, apenas. 

 

27. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha (Lei 

11.340/06), o juiz poderá aplicar algumas medidas protetivas de urgência. Sobre elas, analise os itens abaixo:  
 

I. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas do agressor, com comunicação ao órgão competente. 

II. Afastamento da ofendida do lar, domicílio ou local de convivência. 

III. Proibição ao agressor de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo 

de distância entre aquele e estes. 

IV. Notificação ou intimação do agressor que poderá ser entregue pela ofendida. 

V. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 
 
Estão CORRETOS  

 

A) I, II, III, IV e V. 

B) I, II, III e V, apenas.  D) I, III e V, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. E) II, IV e V, apenas. 

 

28. São formas de violência doméstica e familiar contra mulher a física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, dentre 

outras. Sobre essas formas, assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A) A violência física compreende qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher.  

B) A violência psicológica é qualquer conduta, que cause dano emocional e diminuição da autoestima da mulher ou que lhe 

prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e 

decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 

contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 

cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. 

C) A violência sexual compreende, apenas, a conduta que force a mulher a manter relação sexual não desejada mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força. 

D) A violência patrimonial é qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, 

instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a 

satisfazer as necessidades da mulher. 

E) A violência moral entende-se como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. 
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29. Em outubro de 1942, a Legião Brasileira de Assistência (LBA) assumiu o formato de sociedade civil sem fins 

lucrativos, voltada para a congregação de organizações de boa vontade. Nessa época, a assistência social como ação 

social era ato de vontade e não, um direito de cidadania (SPOSATI, 2004). Hoje, a Assistência Social tomou novo 

formato, estruturando-se com base nos seguintes princípios: 
 

I.  Supremacia das exigências de rentabilidade econômica sobre o atendimento às necessidades sociais.  

II.  Privatização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável a toda população.  

III.  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. 

IV. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 

equivalência às populações urbanas e rurais. 

V. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais bem como dos recursos oferecidos 

pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 
 
Estão CORRETAS as assertivas 

 

A) I, II, III e IV, apenas. 

B) I, II e IV, apenas.  D) I, III e V, apenas. 

C) III, IV e V, apenas. E) III e V, apenas. 

 

30. A gestão das ações na área de assistência social organiza-se sob a forma de um sistema descentralizado e 

participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (Suas). Com base nos seus conhecimentos sobre o 

assunto, associe CORRETAMENTE as colunas abaixo: 
 

1. Proteção Social Básica (   ) Garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou 

mais que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 

2. Proteção Social Especial 

 

(   ) 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. 

3. Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) (   ) Unidade pública municipal, de base territorial, localizada 

em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco 

social, destinada à articulação dos serviços 

socioassistenciais no seu território de abrangência e à 

prestação de serviços, programas e projetos 

socioassistenciais de proteção social básica às famílias. 

4. Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS) 
(   ) Conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios 

da assistência social que visa prevenir situações de 

vulnerabilidade e risco social por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

5. Benefício de Prestação Continuada (BPC) (   ) Conjunto de serviços, programas e projetos que tem por 

objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos 

familiares e comunitários, a defesa de direito, o 

fortalecimento das potencialidades e aquisições e a 

proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento 

das situações de violação de direitos. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) 5-4-3-1-2 

B) 5-4-3-2-1 

C) 2-3-4-1-5 

D) 1-4-3-5-2 

E) 1-2-3-4-5 
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31. O financiamento dos benefícios, serviços, programas projetos estabelecidos pela Lei Orgânica da Assistência Social 

se fará 

 

A) pelos recursos da Previdência Social conjuntamente com o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). 

B) através, exclusivamente, das contribuições sociais instituídas pela União. 

C) com recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das contribuições sociais previstas no Art. 195 

da Constituição Federal, além daquelas que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). 

D) com o produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos 

industrializados. 

E) com o produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. 

 

32. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, fruto do pós-Segunda Guerra, foi criada, em 1948, como um norte 

para todas as nações do globo, servindo de embasamento teórico-normativo a inúmeros textos legais que surgiram 

após a sua publicação, inclusive no Brasil. Onze anos depois, em 1959, a Assembleia das Nações Unidas viria a 

publicar a Declaração dos Direitos das Crianças. Os textos encontram aproximações em várias garantias de direitos, 

dentre elas: 
 

I.  Direito à nacionalidade. 

II.  Direito de contrair matrimônio e constituir família.  

III.  Direito à liberdade e dignidade. 

IV.  Direito de manter-se, salvo em condições excepcionais, junto com a mãe. 

V.  Direito à educação. 

 

Estão CORRETOS os itens 

 

A) I, III, IV e V, apenas. 

B) I, III e V, apenas.  D) III e V, apenas. 

C) I, II e V, apenas. E) I e III, apenas. 

 

33. Durante a oitava Conferência Nacional de Saúde, foi aberta, pela primeira vez, na história das conferências de 

saúde, a participação de trabalhadores e da população, um marco para o controle social no sentido mais 

democrático da palavra. Sobre conferência, é CORRETO afirmar que 

 

A) no âmbito da Assistência Social, as conferências nos municípios são realizadas no mesmo ano das eleições municipais. 

B) o objetivo principal das conferências é possibilitar o debate entre os trabalhadores e a população com os membros do poder 

Judiciário. 

C) nas conferências do segmento das pessoas idosas, geralmente é estabelecido um percentual de vagas de delegados 

destinadas às pessoas a partir dos 60 anos de idade. 

D) o Regimento Interno de cada conferência é lido, revisado e aprovado no segundo dia do evento. 

E) nas conferências sobre os direitos das mulheres, é vedada a participação de homens. 

 

34. A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais apresenta como um dos itens da proteção social básica o 

 

A) serviço especializado de abordagem social. 

B) serviço especializado para pessoas em situação de rua. 

C) serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias. 

D) serviço de proteção e atendimento integral à família(PAIF). 

E) serviço de acolhimento em família acolhedora. 

 

35. Dentro do serviço de proteção social especial da alta complexidade, está previsto o acolhimento institucional. Sobre 

essa modalidade de atendimento, está INCORRETO afirmar que 

 

A) é destinado à família e ou aos indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção 

integral. 

B) o atendimento prestado deve ser personalizado e em grandes grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário. 

C) para adultos e famílias, pode ser desenvolvido em unidade institucional semelhante a uma residência com o limite máximo 

de 50 pessoas por unidade e de quatro pessoas por quarto. 

D) para mulheres em situação de violência, deve ser desenvolvido em local sigiloso, com funcionamento em regime de 

cogestão, que assegure a obrigatoriedade de manter o sigilo quanto à identidade da usuária. 

E) para idosos, a natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de longa permanência, quando esgotadas 

todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares. 
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36. A avaliação de políticas sociais é um dos instrumentos de aperfeiçoamento da gestão do Estado, que visam ao 

desenvolvimento de ações eficientes e eficazes em face da necessidade da população. Sobre avaliação de políticas, 

analise os itens abaixo:  

 

I. A eficiência diz respeito ao grau de aproximação e à relação entre o previsto e o realizado, no sentido de combinar 

os insumos e implementos necessários à consecução dos resultados visados. 

II. A eficiência pode ser avaliada através de procedimentos adotados no desenvolvimento de uma ação ou na 

resolução de um problema, tendo em perspectiva o objeto focalizado e os objetivos a serem atingidos. 

III. Eficácia responde fundamentalmente à pergunta sobre como as ações são desenvolvidas.  

IV. Quando se trata de políticas públicas, considera-se que eficácia não pode estar restrita simplesmente à aferição de 

resultados parciais. Ela se expressa, também, pelo grau de qualidade do processo atingido. 

 

Está(ão) CORRETO(S) 

 

A) I, II, III e IV. 

B) I, II e IV, apenas. 

C) II, apenas. 

D) II e IV, apenas. 

E) IV, apenas. 

 

37. Viana & Silva (1989), em termos de método de avaliação, verificam a predominância do uso de métodos 

 

A) econômicos, registrando, também, a busca de modelos alternativos que procuram superar o rigor do método quantitativo.  

B) dialéticos, com base no pensamento marxista. 

C) centrados no senso comum. 

D) empíricos, que preveem que a política deve ser avaliada pelo indivíduo que faz uso da política. 

E) de lista de verificação, em que é analisado item por item.  

 

38. No ano 2000, foi aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) o Plano 

Nacional de Enfretamento da Violência Sexual Infanto-juvenil. Sobre o referido plano, analise os itens abaixo: 

 

I A partir do Plano, o país passou a vivenciar uma série de avanços importantes na área do reconhecimento e 

enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. 

II. Com a revisão concluída em 2013, o Plano passou a ser conhecido como Plano Nacional de Enfrentamento da 

Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, alterando, inclusive, o Código Penal Brasileiro, protegendo, 

ainda mais, as crianças e adolescentes. 

III. Quando lançado em 2000, possuía seis eixos estratégicos, sendo eles: análise da situação, mobilização e 

articulação, defesa e responsabilização, encaminhamento, prevenção e protagonismo infanto-juvenil. 

IV. O processo de atualização do plano foi iniciado em 2003, culminando com a publicação do Relatório do 

Monitoramento 2003-2004 em 2007.  

 

Está(ão) CORRETO(S) os itens 

 

A) I, II, III e IV. 

B) IV, apenas. 

C) II, apenas. 

D) I e IV, apenas. 

E) I, II e IV, apenas. 

 

39. No processo de revisão do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, foi 

fundamental a participação do Conanda para conferir ao referido Plano o status de 

 

A) norteador das políticas públicas nessa área. 

B) executor de políticas públicas. 

C) programa secundário no enfrentamento das questões de violência sexual contra crianças e adolescentes. 

D) principal e único instrumento capaz de prevenir violência contra crianças e adolescentes.  

E) disciplina na grade de formação de Conselheiros Tutelares. 
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40. Dentre os mecanismos do controle social, destacam-se os Conselhos e as Conferências. Sobre eles, é INCORRETO 

afirmar que 

 

A) em 2005, todos os municípios do Brasil já tinham criado seus conselhos municipais de saúde. 

B) nos Conselhos e Conferências, expressa-se a correlação de forças existentes no conjunto da sociedade. 

C) na concepção liberal, conselhos e conferências são espaços de pactuações em torno das dificuldades das gestões, tendendo a 

formar consensos em torno das propostas para um suposto “bem comum” da sociedade. 

D) Conferências e Conselhos foram institucionalizados no âmbito do Estado e estão situados no poder Judiciário. 

E) Conselhos e Conferências são espaços de luta para a conquista de mais poder pela sociedade civil organizada dentro do 

Estado. 
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ATENÇÃO 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas do 

tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Português, 10 (dez) 

de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos. 

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

 Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, 

o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura 

Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu.  

 As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica 

azul ou preta.  

 O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade. 

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 

 

 
 
  

 

 


