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INSTRUÇÕES ESPECIAIS

u

Você está recebendo o seu Caderno de Questões, 
contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de 
múltipla escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem 
sequencial. Confira a sequência numérica de seu 
Caderno de Questões antes de iniciar a resolução, 
assim como o numero de páginas, comunicando, 
imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de 
repetição ou ausência de questão ou página.

Você deve conferir, na capa do Caderno de Questões 
e no rodapé das páginas internas, o cargo a que o 
Caderno de Questões se refere. Caso você tenha 
recebido um Caderno de Questões que não 
corresponda ao mesmo cargo descrito no seu Cartão 
Resposta, comunique imediatamente ao Fiscal de 
Sala e exija o Caderno de Questões correto.

As respostas das questões objetivas de múltipla 
escolha do Caderno de Questões deverão ser 
transcritas para o Cartão Resposta com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em 
material transparente.

Para cada questão da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha existirão 05 (cinco) alternativas de resposta 
(A, B, C, D e E), das quais apenas uma será correta, de 
acordo com o comando da questão. A marcação de 
mais de uma no Cartão Resposta anula, automatica
mente, a resposta da questão.

O tempo máximo disponível para realização da prova 
é de 3h30 (três horas e trinta minutos), já incluído o 
tempo destinado à identificação e ao preenchimento 
do Cartão Resposta.

Somente depois de decorridos 60 minutos do início da 
prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno de 
Questões e o seu Cartão Resposta, e retirar-se da sala 
de prova.

Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala 
de prova juntos.

Será permitido ao candidato levar consigo o Caderno 
de Questões e o Gabarito desde que nos últimos 30 
(trinta) minutos antes do término da prova.

ATENÇAO
Escreva no espaço apropriado do Cartão Resposta, com a sua caligrafia usual, a seguinte “frase mestra” de Aristóteles:

“O segredo do sucesso é saber algo que ninguém mais sabe.”
A  transcrição da Mfrase mestra” é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato, bem como possibilitar o 
Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso. A  falta da transcrição ocasionará a eliminação do candidato no presente 
concurso público.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda o que se pede no comando das 
questões:

Olivia

Luís Fernando Veríssimo.

Querida Olivia Schmid, muito obrigado pela carta que 
você mandou no hospital Pro Cardíaco, quando soube que eu 
estava internado lá, semana passada. Sua carta me emocionou, 
bem como as muitas mensagens que recebi dos amigos e de 
desconhecidos como você, desejando meu restabelecimento. O 
restabelecimento era garantido, pois eu estava nas mãos dos 
médicos Claudio Domenico, Marcos Fernandes, Aline Vargas, 
Felipe Campos e toda a retaguarda de craques do hospital, além 
do dr. Alberto Rosa e do dr. Eduardo Saad, que instalou no meu 
peito o marca-passo que, se entendí bem, vai me permitir 
competir. Mas, infelizmente, não pude responder sua cartinha 
porque você não colocou seu endereço. Só sei que você se 
chama Olivia (lindo nome), tem 10 anos, mora na Tijuca e cursa o 
quinto ano da Escola Municipal Friedenreich. E que gosta muito 
de ler.

Você me fez uma encomenda: pediu que eu escrevesse 
uma história sobre pessoas que não gostam de acordar cedo de 
manhã, como você. Vou escrever a história, Olivia, inclusive 
porque pertenço à mesma irmandade. Concordo que não existe 
maldade maior do que tirar a gente do quentinho da cama com o 
pretexto absurdo de que é preciso ir à escola, trabalhar etc., 
todas essas coisas que não se comparam com o prazer de ficar 
na cama só mais um pouquinho. Acho até que poderiamos 
formar uma associação de pessoas que pensam como nós, uma 
Associação dos que Odeiam Sair da Cama de Manhã (AOSCM). 
Poderiamos até fazer reuniões do nosso grupo - desde que não 
fossem muito cedo de manhã, claro.

Você me fez um pedido e eu vou fazer um a você, Olivia. 
Por favor, continue sendo o que você é. Não, não quero dizer 
leitora dos meus livros, se bem que isto também. Continue sendo 
uma pessoa que consegue emocionar outra pessoa com um 
simples ato de bondade, sem qualquer outro pretexto a não ser 
sua vontade de ser solidária. Você deve ter notado que o pessoal 
anda muito mal-humorado, Olivia. Se desentendem e brigam 
porque um não tolera a opinião do outro. Conversa vira bate- 
boca, debate vira, às vezes, até troca de tapas. Uma das crises 
em que o Brasil está metido é uma crise de civilidade. Não deixe 
que nada disso mude a sua maneira de ser, Olivia. O seu simples 
ato de bondade vale mais do que qualquer um desses discursos 
rancorosos. Animou meu coração mais do que um marca-passo. 
O Brasil precisa muito de você, Olivia.

Sobre o texto de Luiz Fernando Veríssimo, é inadequado afirmar:
A) que está redigido em linguagem coloquial.
B) que denuncia a falta de civilidade no país.
C) que o autor apreciou a solidariedade da criança, quando de 
sua recuperação.
D) que o texto apresenta forma de missiva: vocativo, função 
conativa, tom de conversa.
E) que, “(...) se bem que isso também.” e "Se desentendem e 
brigam (...)” confirmam a opção pela colocação pronominal, em 
próclise, preferida no Brasil.

[OuestãoH^^ )------------------------------------------------------------------

Em: “Não, não quero dizer leitora dos meus livros, se bem que 
isto também.”, são elementos coesivos encontrados no 
fragmento os listados a seguir, exceto:
A) pronome possessivo.
B) elipse.
C) pronome demonstrativo.
D) conjunção.
E) advérbios de lugar.

A  análise da estrutura da composição do período seguinte não 
permite afirmar:
“Sua carta me emocionou, bem como as muitas mensagens que 
recebi dos amigos e de desconhecidos como você, desejando 
meu restabelecimento.”

A) Existem cinco orações compondo o período.
B) Há dois verbos em elipse.
C) Há uma oração adjetiva desenvolvida e uma reduzida.
D) O período é composto por coordenação e subordinação.
E) O pronome relativo “que” tem função de objeto direto.

[QuestãoH^^ ) ---------------------------------------------------------------

Leia o fragmento seguinte: “O restabelecimento era garantido, 
pois eu estava nas mãos dos médicos Claudio Domenico, 
Marcos Fernandes, (...)”. Afigura de linguagem “nas mãos dos 
médicos" é:
A) metáfora.
B) metonímia
C) hipérbole.
D) prosopopeia.
E) paradoxo.

[OuestãoH^^ )---------------------------------------------------------------

O primeiro período do texto apresenta falhas em relação à norma 
culta:
A) de colocação pronominal.
B) de regência nominal.
C) de regência verbal.
D) de grafia de vocábulos.
E) de pontuação.

[QuestãoH^I ---------------------------------------------------------------

Há sinônimos do vocábulo “pretexto” (3o §) em todas as 
alternativas, exceto:
A) desculpa.
B) subterfúgio.
C) disfarce.
D) alegação.
E) emissão.

Marque a alternativa em que “um” está classificado 
morfologicamente como pronome indefinido:
A) “Você me fez uma encomenda: (...)”.
B) “(...) só mais um pouquinho.”
C) “(...) um não tolera a opinião do outro.”
D) “(...) uma crise de civilidade."
E) “(...) mais de que um marca-passo.”
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[QuestãoH^^ ) ---------------------------------------------------------------

Em “Conversa vira bate-boca, a classificação do verbo 
quanto à predicação é:
A) transitivo direto.
B) transitivo indireto.
C) transitivo direto e indireto.
D) intransitivo
E) de ligação.

[QuestãoH^^ )---------------------------------------------------------------

Sobre o período: “E que gosta muito de ler.”, é correto afirmar:
A) Obedece à norma culta quanto a pontuação e à ligação 
coesiva.
B) É uma opção estilística para valorizar a ação de ler.
C) Deveria ser precedida de vírgula e não de ponto em seguida.
D) O parêntese seria usado adequadamente na primeira oração.
E) Deveria estar precedida de dois pontos.

Em: “Você deve ter notado que o pessoal anda muito mal- 
humorado, Olivia.”, analisa, morfossintaticamente, com acerto, 
os termos “Você” e “Olivia”, respectivamente:
A) Você: Pronome-sujeito/ Olivia: substantivo-vocativo.
B) Você: Pronome-adjetivo/ Olivia: substantivo próprio-sujeito.
C) Você: Pronome-substantivo/ Olivia: sujeito-aposto.
D) Você: Substantivo-substantivo/Olivia: sujeito-objeto direto.
E) Você: Pronom e substantivo -substantivo  / Olivia: 
complemento nominal-vocativo.

[QuestãoK

Analisa adequadamente o emprego do acento grave em: “(...) ir à 
escola,”:
A) O termo regente é transitivo indireto.
B) O verbo pede complemento com preposição.
C) O termo regente necessita de preposição e o regido está 
precedido do artigo a.
D) O verbo “ir” rege sempre uma palavra com acento grave.
E) Os objetos diretos sempre são precedidos de preposição.

Em: “(...) se bem que isto também.”, o termo “também” é uma 
palavra denotativa de:
A) realce.
B) designação.
C) retificação.
D) inclusão.
E) exclusão.

Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem 
informal usada por Veríssimo neste texto é:
A) a opção pelo pronome de tratamento “você”.
B) a presença do artigo diante da palavra “Brasil”.
C) o emprego da expressão: “tirar a gente do quentinho da 
cama”.
D) o uso da contração “nas” em lugar de “em as”.
E) a presença do verbo na primeira pessoa.

No excerto: “Se desentendem e brigam porque um não tolera a 
opinião do outro.”, sobre a concordância verbal, é correto 
afirmar:
A) O s dois primeiros verbos apresentam concordância siléptica 
de número.
B) O verbo “tolerar” deveria estar no plural.
C) Está correta em relação à norma culta.
D) O s três verbos concordam com o núcleo do sujeito da 
segunda oração, “um”.
E) O verbo “tolerar” exemplifica uma concordância ideológica de 
pessoa.

[Questão

A  omissão de termos é um recurso coesivo em: “Animou meu 
coração mais do que um marca-passo.”, o vocábulo em zeugma
é:
A) animaria.
B) coração.
C) marca-passo.
D) mais.
E) meu.

Acerca dos softwares Microsoft Word, Microsoft Excel e 
Microsoft Power Point pertencentes ao pacote Microsoft Office, 
assinale a alternativa errada:
A) O Microsoft Power Point 2007 possui uma ferramenta 
utilizada para conversão de apresentações em documentos 
com extensões .doc e .xis.
B) O Microsoft Excel 2007 permite a criação de macros, que 
são sequências de comandos e funções armazenados em um 
módulo de V BA  (Visual Basic for Applications) e podem ser 
usados sempre que houver necessidade de executar 
determinada tarefa de forma automatizada.
C) O Microsoft Word 2007 permite comparar duas versões de 
um documento armazenado em uma biblioteca de documentos 
e exibir o que mudou entre as versões.
D) O Microsoft Power Point 2007 permite a criação de 
apresentações que contenham não apenas textos, mas 
também imagens, vídeos e sons.
E) O Microsoft Word 2007 permite a impressão de arquivos em 
duas orientações: Paisagem e Retrato.

Os programas de compactação de arquivos são softwares 
utilizados para gerar uma representação mais eficiente de 
vários arquivos dentro de um único arquivo de modo que 
ocupem menos espaço na mídia de armazenamento. Assinale 
a alternativa correta sobre compactação de arquivos:
A) Os programas de compactação de arquivos permitem que 
sejam escolhidos três níveis de compactação de arquivos: 
baixa compactação (25%), media compactação (50%) e alta 
compactação (75%).
B) Arquivos de texto, com exceção àqueles que contenham 
imagens, podem ser compactados.
C) Arquivos compactados não podem ser atingidos por vírus de 
computadores.
D) WinRar e WinWord são programas de compactação de 
arquivos.
E) Alguns programas de compactação de arquivos permitem 
proteger os arquivos por criptografia, exigindo o uso de senhas 
para abrir o arquivo compactado.
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ATUALIDADES

[QuestãoH^^ )---------------------------------------------------------------

No dia 13 de maio de 2016, a Justiça Federal expediu mandado 
de prisão contra o ex-delegado Federal e ex-deputado 
Protógenes Queiroz. O ex-delegado não iniciou o cumprimento 
da pena que lhe havia sido imposta em 2010 (dois anos e seis 
meses de prisão, convertidos em prestação de serviços à 
comunidade), mudou de endereço e não compareceu à 
audiência. A  Justiça suspeita que ele esteja fora do Brasil. A  
condenação de Protógenes Queiroz ocorreu:
A) porque ele foi condenado na primeira fase do julgamento da 
operação lava-jato.
B) pela prática de crimes de violação de sigilo funcional e fraude 
processual na Operação Satiagraha.
C) pelo julgamento do caso do mensalão, no STF.
D) pela fraude na Operação Caixa de Pandora.
E) pela prática de crime de prevaricação durante a Operação 
Castelo de Areia.

Em 08 de novembro de 2016 ocorrerão as eleições presidenciais 
nos Estados Unidos da América, para definir quem sucederá o 
então presidente Barack Obama. Um(a) possível candidato(a) a 
concorrer pelo Partido Republicano que vem ganhando força no 
cenário político daquele país e bastante espaço na mídia é:
A) Hillary Clinton.
B) o próprio Barack Obama, que ainda pode tentara reeleição.
C) John McCain.
D) Elizabeth Warren.
E) Donald Trump.

No início de 2016, em razão da associação do vírus da zika com o 
surto de microcefalia, alguns países da América Latina e do 
Caribe passaram oficialmente a recomendar às mulheres que 
não engravidassem, o que causou grande polêmica no cenário 
mundial. Dentre esses países estão:
A) Cuba e México.
B) Brasil e Equador.
C) Jamaica e Colômbia.
D) Bahamas e Peru.
E) El Salvador e Chile.

@  LEG ISLAÇÃ O

Em conformidade com a Lei Orgânica do Município de São 
Miguel do Guamá, ao servidor municipal, no exercício de 
mandado eletivo, aplica-se a seguinte disposição:
A) Tratando-se de mandado eletivo municipal, ficará afastado do 
seu cargo, emprego ou função. Se o mandado eletivo for federal 
ou estadual, o servidor não será afastado.
B) Investido no mandado de Prefeito, será afastado do cargo, 
emprego ou função, devendo receber a remuneração de 
Prefeito.
C ) In ve st indo  no m andado de Vereador, havendo  
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu 
cargo, emprego ou função, com prejuízo da remuneração de seu 
cargo eletivo.
D) Investindo no mandado de Vereador, não havendo 
compatibilidade de horários, será afastado do cargo, emprego ou 
função e poderá optar pela sua remuneração.
E) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de 
mandado eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos 
os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.

[QuestãoH^^)---------------------------------------------------------------

Marque a alternativa correta, em conformidade com a Lei 
Orgânica do Município de São Miguel do Guamá:
A) O s vencimentos dos cargos dos Poderes Legislativo e 
Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo.
B) É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para 
efeito de remuneração do pessoal do serviço público municipal.
C) É vedada a acumulação remunerada de dois cargos de 
professor, ainda que haja compatibilidade de horários.
D) Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público 
serão computados para fins de concessões de acréscimos 
superiores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
E) A  criação e extinção dos cargos da Câmara, bem como a 
fixação e alteração de seus vencimentos, dependerão de 
projetos de resolução de iniciativa do Prefeito.

[QuestãoH^)---------------------------------------------------------------

É correto afirmar, com base na Lei Orgânica do Município de São 
Miguel do Guamá, que, na concessão ou permissão de serviço 
público, o Município poderá retomar os serviços concedidos ou 
permitidos:
A) sempre mediante pagamento prévio de indenização.
B) com indenização, desde que os portadores de concessão ou 
permissão executem-nos em desconformidade com o ato ou 
contrato, ou que se revelem insuficientes para o atendimento dos 
usuários.
C) sem indenização, desde que os portadores de concessão ou 
permissão executem-nos em desconformidade com o ato ou 
contrato, ou que se revelem insuficientes para o atendimento dos 
usuários.
D) somente após o término da vigência da concessão ou da 
permissão.
E) sem indenização, após fiscalização pelo Tribunal de Contas 
dos Municípios e revogação do ato que concedeu ou permitiu a 
prestação do serviço.

[QuestãoH^)-

Leia os itens seguintes:
I- A  educação física e o desporto escolar serão desenvolvidos 
pela Secretaria Municipal de Esportes.
II- A  partir de indispensável exame e avaliação médica, quando 
for o caso, o Poder Público Municipal incentivará as práticas 
desportivas reservando espaço para a prática de atividades 
físicas, que é disciplina curricular regular e obrigatória no ensino 
fundamental.
III- O Município apoiará as práticas desportivas como direito de 
cada um, vedado o tratamento diferenciado para o desporto 
profissional e o não profissional.
IV- O Município incentivará o lazer como forma de promoção 
soc ia l, e spec ia lm en te  m ediante, dentre outros, o 
aproveitamento e adaptação de rios, vales, colinas, montanhas, 
lagos, matas e outros recursos naturais como locais de passeio e 
distração.

Estão corretos, conforme a Lei Orgânica do Município de São 
Miguel do Guamá, apenas os itens:
A) I e II.
B) II e III.
C) III e IV.
D) I e III.
E) lie IV.
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De acordo com o Código Tributário do Município de São Miguel 
do Guamá (Lei Complementar Municipal n.° 84/2003), incide 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza às seguintes 
atividades, exceto:
A) Barbearia.
B) Esteticista.
C ) Artes marciais.
D) Centros de emagrecimento.
E) Aerofotogrametria (salvo interpretação).

Assinale a alternativa correta sobre o Imposto Predial e Territorial 
Urbano - IPTU, conforme a Lei Complementam.0 84/2003:
A) O fato gerador do imposto ocorre anualmente, no último dia de 
cada exercício.
B) O IPTU se constitui um ônus real sobre o imóvel, não se 
transmitindo aos adquirentes, aos herdeiros ou aos promitentes 
compradores.
C) A  incidência do IPTU independe da legitimidade do título de 
aquisição ou de posse do bem imóvel.
D) A  incidência do IPTU depende do resultado econômico da 
exploração do bem imóvel.
E) O IPTU incide sobre bens imóveis, edificados, com habite-se, 
desde que estejam ocupados.

Sobre os contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano, 
marque a alternativa correta, de acordo com a Lei Complementar 
n.° 84/2003:
A) O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, somente.
B) O possuidor do imóvel a qualquer título é contribuinte do 
IPTU.
C) O titular do direito de usufruto responde subsidiariamente pelo 
IPTU.
D) O promitente comprador imitido na posse não responde pelo 
IPTU em qualquer circunstância.
E) Apenas pessoas físicas podem ser contribuintes do imposto.

Julgue os itens seguintes em Verdadeiro (V) ou Falso (F), de 
acordo com a Lei Complementar Municipal n.° 01/94:
I- Será contado como tempo de serviço, salvo para a 
estabilidade, aquele prestado a outros Municípios, Estados, 
Distrito Federal e à União.
II- Considera-se como de efetivo exercício o afastamento 
decorrente de casamento, por até 8 (oito) dias.
III- É permitida a acumulação de tempo de serviço concorrente 
ou simultaneamente prestado.
IV- A  licença para tratamento de saúde em pessoa da família 
será concedida com dois terços da remuneração, quando 
exceder de um até seis meses.

Marque a alternativa que apresenta a correlação correta:
A) l-V; II-V; lll-V; IV-F.
B )  I-V; II-V; lll-F; IV-V.
C )  l-V; ll-F; lll-V; IV-F.
D )  I-F; ll-V; lll-F; IV-V.
E) l-F; ll-F; lll-V; IV-V.

Marque a alternativa correta sobre o direito de petição 
assegurado ao servidor público civil do Município de São Miguel 
do Guamá, conforme a Lei Complementam.0 01/94:
A) O direito de petição é assegurado apenas para defesa de 
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.
B) O requerimento, a representação e o pedido de 
reconsideração serão apresentados no gabinete da Prefeitura.
C) A  petição será decidida pela autoridade que tenha expedido o 
ato ou proferido a decisão, no prazo improrrogável de trinta dias.
D) O s recursos serão decididos no prazo improrrogável de trinta 
dias e recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo.
E) Os recursos, quando cabíveis e tempestivos, suspendem a 
prescrição.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leia os itens seguintes:
I- Haverá substituição no impedimento legal e temporário do 
ocupante de cargo de direção ou assessoramento.
II- A  substituição recairá em servidor público e independerá da 
expedição de ato específico.
III- O titular de cargo de direção poderá ser designado para 
responder, cumulativamente, por outro cargo da mesma 
natureza, pelo prazo máximo de quinze dias, durante o qual 
deverá se verificara nomeação de titular.
IV- A  reassunção do cargo faz cessar os efeitos da substituição.

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei Complementar 
Municipal n.° 01/94:
A) o item I está correto.
B) apenas os itens 11 e IV  estão incorretos.
C) o item 111 está incorreto.
D) apenas os itens I e IV estão corretos.
E) apenas os itens 111 e IV estão corretos.

Sobre a matriz padronizadora para as fichas de serviços 
socioassistenciais, marque a alternativa CORRETA:
A) Nome do serviço é termo utilizado para denominar o serviço 
de modo a evidenciar sua principal procedência e os seus 
territórios.
B) Provisões são as ofertas de trabalho técnico, organizada em 
quatro dimensões: ambiente físico, recursos materiais, recursos 
humanos e trabalho social essencial ao serviço. Organizadas 
conforme cada serviço, as provisões garantem determinadas 
aquisições aos cidadãos.
C) Articulação em rede sinaliza a completude de atenção 
hierarquizada em serviços de vigilância social, defesa de direitos 
e proteção básica e especial de assistência social e dos serviços 
de outras políticas públicas e de organizações privadas. Indica a 
conexão de cada serviço com outros serviços, programas, 
projetos e organizações dos Poderes Executivo e Judiciário e 
organizações não governamentais.
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D) Aquisições dos usuários trata dos compromissos a serem 
cumpridos pelos gestores em todos os níveis, para que os 
serviços prestados no âmbito do S U A S  produzam segurança 
essencialmente físicas aos seus usuários, independente de 
suas necessidades e a situação de vulnerabilidade e risco em 
que se encontram.
E) Impacto social esperado trata dos atendimentos e dos 
impactos esperados de cada serviço e do conjunto dos serviços 
conectados em rede socioassistencial. Projeta expectativas que 
vão além das aquisições dos sujeitos que utilizam os serviços e 
avançam na direção de mudanças positivas em relação a 
indicadores de vulnerabilidades e riscos sociais.

Considerando que o Serviço de Proteção Social Básica no 
Domicilio para Pessoas com Deficiência e Idosos tem por 
finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o 
rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa a 
garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a 
inclusão social, a equiparação de oportunidades e a participação 
e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência 
e p e sso a s  idosas, a partir de su a s  necessidades e 
potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de 
risco, a exclusão e o isolamento, sobre o assunto, marque a 
alternativa ERRADA:
A) O serviço deve contribuir com a promoção do acesso de 
pessoas com deficiência e pessoas idosas aos serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos e a toda a rede 
socioassistencial, aos serviços de outras políticas públicas, entre 
elas educação, trabalho, saúde, transporte especial e programa 
de desenvolvimento de acessibilidade, serviços setoriais e de 
defesa de direitos e programas especializados de habilitação e 
reabilitação.
B) O serviço também visa incluir usuários e familiares no sistema 
de proteção social e serviços públicos, conforme necessidades, 
inclusive pela indicação de acesso a benefícios e programas de 
transferência de renda.
C) O trabalho realizado será sistematizado e planejado por meio 
da elaboração de um Plano de Desenvolvimento do Usuário -  
P D U : instrum ento de ob se rvação , planejam ento e 
acompanhamento das ações realizadas. No PDU  serão 
identificados o s objetivos a serem  a lcançados, a s  
vulnerabilidades e as potencialidades do usuário.
D) O planejamento das ações deverá ser realizado pelos 
municípios e pelo Distrito Federal, de acordo com a 
territorialização e a identificação da demanda pelo serviço. Onde 
houver CRAS, o serviço será a ele referenciado. Naqueles locais 
onde não houver CRAS, o serviço será referenciado à equipe 
técnica da Proteção Social Básica, coordenado pelo órgão 
gestor.
E) Desenvolve ações extensivas aos familiares, de apoio, 
informação, orientação e encaminhamento, com foco na 
qualidade de vida, exercício da cidadania e inclusão na vida 
social, sempre ressaltando o caráter protetivo do serviço.

Considerando que a Política Nacional de Assistência Social, por 
meio da proteção social deve garantir segurança de 
sobrevivência, de acolhida, de convívio familiar ou vivência, 
marque a alternativa CORRETA:

A) A  segurança de sobrevivência ou de rendimento e de 
autonomia é uma compensação do valor do salário mínimo 
adequado, além de garantia de que todos tenham uma forma 
monetária de garantir sua sobrevivência, independentemente de 
suas limitações para o trabalho ou do desemprego. É o caso de 
pessoas com deficiência, idosos, desempregados, famílias 
numerosas, famílias desprovidas das condições básicas para 
sua reprodução social em padrão digno e cidadã.
B) Segurança pública é um serviço que deve ser universal para 
proteger a integridade física e os bens. Para isso, existem as 
forças de segurança, como os hospitais, que trabalham em 
conjunto com o Judiciário.
C) Por segurança da acolhida, entende-se como uma das 
seguranças primordiais da política de assistência social. Ela 
opera com a provisão de necessidades humanas que começa 
com os direitos à alimentação, ao vestuário e ao abrigo, próprios 
à vida humana em sociedade. A  conquista da autonomia na 
provisão dessas necessidades básicas é a orientação desta 
segurança da assistência social. É impossível, todavia, que 
alguns indivíduos não conquistem por toda a sua vida, ou por um 
período dela, a autonomia destas provisões básicas, por 
exemplo, pela idade -  uma criança ou um idoso -, por alguma 
deficiência ou por uma restrição momentânea ou contínua da 
saúde física ou mental.
D) Segurança social é um sistema que pretende assegurar 
direitos básicos dos cidadãos e a igualdade de oportunidades, 
bem como, promover o bem-estar e a coesão social para todos 
os cidadãos portugueses ou estrangeiros que exerçam atividade 
profissional ou residam no território.
E) Asegurança da vivência familiar ou a segurança do convívio é 
uma das necessidades a serem preenchidas pela política de 
assistência social. Isto supõe a não aceitação de situações de 
reclusão, de situações de perda das relações. É próprio da 
natureza humana o comportamento gregário. É na relação que o 
ser cria sua identidade e reconhece a sua subjetividade. A  
dimensão societária da vida desenvolve potencialidades, 
subjetividades coletivas, construções culturais, políticas e, 
sobretudo, os processos civilizatórios. A s barreiras relacionais 
criadas por questões individuais, grupais, socia is por 
discriminação ou múltiplas inaceitações ou intolerâncias estão 
no campo do convívio humano. A  dimensão multicultural, 
intergeracional, interterritoriais, intersubjetivas, entre outras, 
devem ser ressaltadas na perspectiva do direito ao convívio.

A  Política Pública de Assistência Social realiza-se de forma 
integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades 
socioterritoriais, visando seu enfrentamento, a garantia dos 
mínimos sociais, o provimento de condições para atender 
contingências sociais e a universalização dos direitos sociais. 
Sobre os objetivos da Política de Assistência social, marque a 
alternativa CORRETA:
I- Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 
social básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos 
que deles necessitarem.
II- Participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das 
ações em todos os níveis.
III- 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.
IV- Primazia da responsabilidade do Estado na condução da 
Política de Assistência Social em cada esfera de governo.
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V- Assegurar que as ações no âmbito da assistência social 
tenham centralidade na família, e que garantam a convivência 
familiar e comunitária.
A) Apenas os itens 1, 11 e 111 estão corretos.
B) Apenas os itens 11 e 111 estão corretos.
C ) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
D) Apenas os itens 1,111 e V  estão corretos.
E) Apenas os itens 111, IV e V  estão corretos.

[QuestãoH^^ )---------------------------------------------------------------

A  origem do Projeto Ético Político do Serviço Social brasileiro 
está localizada na segunda metade dos anos 70, com avanço 
nos anos 80. A  condição para a construção desse novo projeto 
segundo Netto (2006) baseia-se:
A) em experiências históricas, que favoreciam a permanência da 
ditadura em favordos interesses das classes trabalhadora.
B) na formação religiosa dos Assistentes Sociais.
C) no processo de recusa e crítica do conservadorismo 
profissional.
D) nas amplas discussões contra o redimensionamento da 
formação profissional e reforma curricular de 1970 estimulada 
pela antiga Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social -
A B ESS .
E) na negação da massa critica.

A  Política Nacional de Assistência Social - P N A S  incorpora 
necessidades presentes na sociedade brasileira no que diz 
respeito à responsabilidade política. Objetivando definir suas 
diretrizes na efetivação da Assistência Social como direito de 
cidadania e responsabilidade do Estado, assinale a opção 
CO RRETAque  representa um dos princípios da PNAS:
A) Universalização dos direitos individuais, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas.
B) Respeito à individualidade do cidadão, à sua autonomia e ao 
seu direito a benefícios e serviços de qualidade por meio da 
comprovação vexatória de necessidade.
C) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre 
as exigências de rentabilidade econômica.
D) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, com 
discriminação de atendimento por meio de privilégios às 
populações urbanas.
E) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e 
projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo 
Poder Público e dos critérios para sua permanência.

Nos termos da Lei n.° 8.742/93, que dispõe sobre a organização 
da Assistência Social, analise as afirmativas seguintes e marque 
a alternativa INCORRETA:
A) Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família (PAIF), que integra a proteção social básica e consiste 
na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação 
continuada, nos CRAS, 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) O benefício de prestação continuada é a 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.
C) Para fins de fortalecimento dos Conselhos de Assistência 
Social dos Estados, Municípios e Distrito Federal, percentual dos 
recursos transferidos deverá ser gasto com atividades de apoio 
técnico e operacional àqueles colegiados, na forma fixada pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sendo 
permitida a utilização dos recursos para pagamento de pessoal 
efetivo e de gratificações de qualquer natureza a servidor público 
estadual, municipal ou do Distrito Federal.
D) Entendem-se por benefícios eventuais as provisões 
suplementares e provisórias que integram organicamente as 
garantias do S U A S  e são prestadas aos cidadãos e às famílias 
em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade 
temporária e de calamidade pública.
E) Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) que integra a 
proteção social especial e consiste no apoio, orientação e 
acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de 
ameaça ou violação de direitos, articulando os serviços 
socioassistenciais com as diversas políticas públicas e com 
órgãos do sistema de garantia de direitos.

[QuestãoH^^)-

A  educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 
sociais e organização da sociedade civil e nas manifestações 
culturais. Baseado na Lei n° 9394/96 que disciplina a educação 
escolar, marque a alternativa que NÃO condiz com as diretrizes 
e bases da educação nacional:
A) O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das 
agências federais de fomento à cultura e de assistência aos 
índios, desenvolverá programas integrados de ensino e 
pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e intelectual 
aos povos indígenas.
B) Será objetivo permanente das autoridades responsáveis 
alcançar relação adequada entre o número de alunos e o 
professor, a carga horária e as condições materiais do 
estabelecimento.
C) Na educação superior, o ano letivo regular, independente do 
ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico 
efetivo, incluindo o tempo reservado aos exames finais, quando 
houver.
D) O s sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, 
que compreenderão a base nacional comum do currículo, 
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.
E) Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento 
Geral, recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento 
das instituições de educação superior por ela mantidas.

A  convivência familiar e comunitária é um dos direitos 
fundamentais de crianças e adolescentes, garantido pela 
Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Nos termos da Lei n.° 8.069/90, marque a alternativa ERRADA:
A) A  mãe e o pai têm direitos, deveres e responsabilidades 
diferentes no cuidado e na educação da criança, independente 
de ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas 
crenças e culturas.
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B) A  falta ou a carência de recursos materiais não constitui 
motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poderfamiliar.
C) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquerdesignações discriminatórias relativas à filiação.
D) Será garantida a convivência da criança e do adolescente 
com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas 
periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de 
acolhimento institucional, pela entidade responsável, 
independentemente de autorização judicial.
E) É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no 
seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente 
que garanta seu desenvolvimento integral.

Estatuto da Criança e do adolescente - E C A  é uma Lei Federal 
que trata sobre os direitos das crianças e adolescentes em todo 
Brasil. Baseado na afirmativa, marque a alternativa CORRETA:
A) A  liberdade comunitária será sempre adotada independente 
de se configurar como a medida mais eficaz para o fim de 
acompanhar, auxiliar e orientaro adolescente.
B) Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de 
ato infracional, o representante do Ministério Público poderá 
conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, 
atendendo às situações e motivos do fato, ao contexto social, 
bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou 
menor participação no ato infracional.
C) Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou 
su sp e n so s  do poder familiar, ou houverem  aderido 
expressamente ao pedido de colocação em família substituta, 
este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição 
assinada pelos próprios requerentes, dispensada a assistência 
de advogado.
D) A  criança e o adolescente não têm direito a participar de 
diversões e espetáculos que respeitem sua condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento.
E) O Sistema Único de Saúde promoverá programas de 
assistência médica e odontológica apenas para a recuperação 
das enfermidades que ordinariamente afetam a população 
infantil, desconsiderando-se programas efetivos de educação 
preventiva.

Instrumento do Serviço Social utilizado no meio judiciário com a 
finalidade de dar suporte à decisão judicial, contribuindo para 
que o magistrado tenha elementos que possibilitem o exercício 
da faculdade de julgar. É C O R R E T O  afirmar que a afirmativa 
trata do(a):
A) laudo social.
Bjparecersocial.
C) perícia social.
D) relatório social.
E) estudo social.

[QuestãoH^ ^ )------------------------------------------------------------------

Nos termos da Lei n.° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 
constituem obrigações das entidades de atendimento, exceto:
A) oferecer instalações físicas em condições adequadas de 
habitabilidade.
B) manter no quadro de pessoal profissionais com formação 
específica.

C) fornecer vestuário adequado se for privada, mas, não, a 
alimentação.
D) promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de 
lazer.
E) observar os direitos e as garantias de que são titulares os 
idosos.

[QuestãoH^^)---------------------------------------------------------------

Em atenção aos princípios fundamentais que devem direcionar o 
trabalho do assistente social, análise as alternativas seguintes e 
marque a INCORRETA:
A) Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das 
demandas políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e 
plena expansão dos indivíduos sociais.
B) Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que 
assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos 
aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão 
democrática.
C) Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes 
profissionais democráticas existentes e suas expressões 
teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento 
intelectual.
D) Desarticulação com os movimentos de outras categorias 
profissionais que compartilhem dos princípios do Código de 
Ética do Assistente Social e com a luta geral dos(as) 
trabalhadores(as).
E) Exercício do Serviço Social sem ser discriminado(a), nem 
discriminar, por questões de inserção de classe social, gênero, 
etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de 
gênero, idade e condição física.

Nos termos do art. 2° da Lei 8.662/93,somente poderão exercera 
profissão de Assistente Social:
I- os possuidores de diploma em curso de graduação em Serviço 
Social, oficialmente reconhecido, expedido por estabelecimento 
de ensino superior existente no País, devidamente registrado no 
órgão competente;
II- os possuidores de diploma de curso superior em Serviço 
Social, em nível de graduação ou equivalente, expedido por 
estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros, 
conveniado ou não com o governo brasileiro, desde que 
devidamente revalidado e certificado em órgão competente no 
exterior;
III- os agentes sociais, qualquer que seja sua denominação com 
funções nos vários órgãos públicos, segundo o disposto no art. 
14 e seu parágrafo único da Lei n.° 1.889, de 13 de junho de 
1953.
É correto o que se afirma em:
A) I, apenas.
B )  le II, apenas.
C )  le III, apenas.
D )  lie III,apenas.
E) I, II e III.

A  Lei n.° 8.662/93, em seu art. 4.° explicita as competências do 
assistente social. A s alternativas abaixo contêm competências 
do assistente social, exceto:
A) Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir 
para a análise da realidade social e para subsidiar ações 
profissionais.
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B) Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais 
no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no 
atendimento e na defesa de seus direitos.
C) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e 
projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social, com 
participação da sociedade civil.
D) Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços 
Sociais.
E) Prestar consultoria e apoio aos movimentos sociais em 
matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa 
dos direitos físicos, políticos e sociais de alguns privilegiados.

[QuestãoH^I ---------------------------------------------------------------

A  Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 
Social disciplina a gestão pública da Política de Assistência 
Social no território brasileiro, exercida de modo sistêmico pelos 
entes federativos, em consonância com a Constituição da 
República de 1988, a Loas e as legislações complementares a 
ela cabíveis. Sobre os princípios organizativos do SU A S, 
marque a alternativa ERRADA:
A) Integração de objetivos, ações, serviços, benefícios, 
programas e projetos em rede hierarquizada e territorializada, 
pela complexidade dos se rv iços e em parceria com 
organizações e entidades de Assistência Social.
B) Comando único por esfera de gestão, orientado pela 
PNAS/2004, devidamente aprovada pelo CNAS.
C) Descentralização politico-administrativa com competências 
especifica e comando único em cada esfera de governos.
D) Presença do sistema de regularização social das atividades 
públicas e privadas de Assistência  Social, exercendo 
monitoramento e controle da adequação e qualidade das ações 
e das autorizações de funcionamento de organizações e de 
serviços socioeconômicos.
E) Articulação intersetorial de competências e ações entre o 
S U A S  e o Sistema Nacional de Previdência Social, gerando 
vínculos entre sistemas contributivos e não contributivos.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o 
ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, 
exceto:
A) igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola.
B) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, 
o pensamento, a arte e o saber.
C) uniteralidade de idéias e de concepções pedagógicas.
D) respeito à liberdade e apreço à tolerância.
E) coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.

[QuestãoH^^)--------------------- ---------------------------------------------

C )  apenas I, III e IV.
D) apenas I, lie IV.
E) I, II, III e IV.

A  Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência, em consonância com o Programa Nacional de 
Direitos Humanos, obedecerá aos seguintes princípios:
I- desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade 
civil, de modo a assegurar a integração parcial da pessoa 
portadora de deficiência no contexto socioeconômico e cultural;
II- estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e 
operacionais que assegurem às pessoas portadoras de 
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciam o seu bem- 
estar pessoal, social e econômico;
III - respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem 
receber igualdade de oportunidades na sociedade por 
reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, 
obdecendo ao paternalismo.
É correto o que se afirma em:
A) II, apenas.
B) I e II, apenas.
C )  le III, apenas.
D )  lie III,apenas.
E) I, II e III.

[QuestãoH^^ )------------------------------------------------------------------

Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal 
prestarão direta ou indiretamente à pessoa portadora de 
deficiência os seguintes serviços:
I- reabilitação parcial, entendida como o desenvolvimento das 
potencialidades da pessoa portadora de deficiência, destinada a 
facilitarsua atividade laborai, educativa e social;
II- formação profissional e qualificação para o trabalho;
III- escolarização em locais de ensino regular, independente da 
provisão e apoios necessários, ou em estabelecimentos de 
ensino normal;
IV- orientação e promoção individual, familiar e social.

Estão corretos:
A) apenas le II.
B) apenas II e IV.
CjapenaslllelV.
D) apenas I, lie IV.
E) I, II, III e IV.

Nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os 
estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 
as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:
I- elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II- administrar seu pessoal e seus recursos materiais e 
financeiros;
III- assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas;
IV- velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada 
docente.
Estão corretos:
Ajapenasl, lie III.
Bjapenasll, III e IV.
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