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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

18 de agosto

14 às 17h

25 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

2S1 Assistente Social

Processo 
Seletivo

Boa  
Prova
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Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos, políticos e culturais 5 questões

1. Apenas dois países sul-americanos não fazem fron-
teira com o Brasil.

Assinale a alternativa que os identifica.

a. SQUARE Argentina e Bolívia
b. SQUARE Canadá e Uruguai
c. Check-square Chile e Equador
d. SQUARE Chile e Paraguai
e. SQUARE Panamá e Colômbia

2. O Brasil é, segundo o OEC (The Observatory of Eco-
nomic Complexity), a 22a maior economia de exporta-
ção no mundo.

Assinale a alternativa que indica o produto catari-
nense, que em maio de 2019 foi o principal produto 
da pauta de exportações do nosso Estado, contri-
buindo para o incremento das exportações nacionais.

a. Check-square carnes de aves
b. SQUARE flores e verduras
c. SQUARE móveis de madeira
d. SQUARE ova de tainha salgada
e. SQUARE arenque e tilápia defumados

3. A dança clássica, ou balé clássico, tem sua provável 
origem na Itália, no século XV, e ainda hoje atrai milha-
res de pessoas. Entre as grandes companhias de balé 
do mundo contemporâneo está o Ballet Bolshoi , a 
Companhia do Grande Teatro Acadêmico para Ópera 
e Ballet de Moscou.

No Brasil existe uma Escola do Teatro Bolshoi que 
tem como proposta formar artistas e promover a 
arte-educação.

Assinale a cidade onde funciona essa escola.

a. SQUARE Campinas, São Paulo
b. Check-square Joinville, Santa Catarina
c. SQUARE Petrópolis, Rio de Janeiro
d. SQUARE Florianópolis, Santa Catarina
e. SQUARE Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

4. O início do povoamento da região de Chapecó 
está intimamente ligado à expansão de uma atividade 
econômica.

Assinale a alternativa que indica essa atividade.

a. SQUARE Pescado
b. SQUARE Extração de carvão
c. SQUARE Mineração e erva mate
d. SQUARE Agricultura de soja, sorgo e milho
e. Check-square Criação e transporte de gado

5. O povo catarinense é resultado do caldeamento de 
muitos povos, muitas línguas, muitas culturas.

Assinale a alternativa que indica uma cidade catari-
nense fundada por imigrantes austríacos.

a. SQUARE Piçarras
b. SQUARE São José
c. SQUARE Gramado
d. Check-square Treze Tílias
e. SQUARE Alfredo Wagner

Língua Nacional 5 questões

Leia atentamente o texto abaixo.

O piscinão da Torre Eiffel

Os (1)            neste início de verão 
europeu cravaram temperaturas inéditas, insufladas 
por uma massa de ar quente vinda direto do Saara. 
Calejados que estão pela inclemente temporada de 
calor de agosto de 2003, que varreu a Europa e, só na 
França, deixou 15000 mortos, vários países ativaram 
o alerta laranja – o número 3 na escala do perigo que 
vai até 4. No rol dos mais castigados estão Espanha, 
Bélgica, Alemanha e França, que deve experimentar 
o mesmo sufoco de 1947, cujo recorde (médias de 40 
graus no dia) nunca foi ultrapassado. E eis que, voilà, 
os parisienses acharam um jeito de fazer do “inferno”, 
como definiu a meteorologia local, uma festa. Muita 
gente se banhou nos chafarizes belle époque e em 
piscinas temporárias, como a que deu graça ao cartão-

-postal da Torre Eiffel, para amenizar a canícula . A pre-
feitura ainda espalhou um arsenal de bebedouros e 
vaporizadores de água pelos bulevares e, em espaços 
internos públicos, instalou salas climatizadas. Carros 
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mais antigos e poluentes (algo aferido por um adesivo 
afixado ao veículo) não podem circular até segunda 
ordem. Espera-se para os próximos dias temperatura 
de 40 graus ou mais, e sensação térmica ainda pior. 
Paris concentra relativamente pouco verde em relação 
ao tanto de pedras e concreto que acumula, o que faz 
da cidade uma (2)            arquite-
tônica de distintos estilos – e uma estufa ao mesmo 
tempo. Os cientistas (3)           nessas 
ondas de calor cada vez mais frequentes, precoces e 
intensas, um sintoma dos novos tempos de aqueci-
mento global. Enquanto isso, os parisienses reclamam, 
mas também aproveitam.

Weinberg, M. Editora Abril; Veja ano 52, no 27.

6. Assinale a alternativa que completa corretamente 
as lacunas numeradas do texto.

a. SQUARE (1) termometros • (2) apoteose • (3) vêem
b. SQUARE (1) termometros • (2) apoteóse • (3) vêem
c. Check-square (1) termômetros • (2) apoteose • (3) veem
d. SQUARE (1) termometros • (2) apoteóse • (3) veem
e. SQUARE (1) termômetros • (2) apoteóse • (3) veem

7. Analise as afirmativas abaixo de acordo com o texto:

1. Não espera-se que o recorde de temperatura 
ocorrido em 1947 se repita.

2. A prefeitura de Paris tomou várias providên-
cias para amenizar as altas temperaturas no 
verão do corrente ano.

3. O calor que assolou a Europa em 2003, dei-
xando um total de 15000 mortos, ocorreu 
somente em julho.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. Check-square É correta apenas a afirmativa 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

8. No texto temos exemplos de arcaísmo e estran-
geirismo que são, respectivamente:

a. Check-square canícula • voilà
b. SQUARE amenizar • voilà
c. SQUARE arsenal • Torre Eiffel
d. SQUARE chafarizes • Torre Eiffel
e. SQUARE precoces • arquitetônica

9. Analise o texto abaixo:

    dois anos Júlia e Carlos Moura esperam pela 
oportunidade de ficar cara     cara com a neve.  
    medida que     previsão do tempo para o 
primeiro final de semana de julho se concretiza, sub-
metem-se          alegria antecipada de 
concretizar seu sonho.

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

a. SQUARE A • à • A • à • àquela
b. SQUARE A • à • À • à • àquela
c. SQUARE À • a • A • a • aquela
d. SQUARE Há • à • A • a • aquela
e. Check-square Há • a • À • a • àquela

10. Escolha a palavra (entre parênteses) que com-
pleta corretamente as frases.

 � Prometi levá-la ao ( concerto / conserto ) de sua 
banda preferida neste final de semana.

 � Aquele advogado, que já foi muito respeitável, hoje 
é ( incipiente / insipiente ) .

 � A ( cessão / seção / sessão ) da assembleia de asso-
ciados durou apenas uma hora.

 � A nova diretoria já foi ( empoçada / empossada ) . 

Assinale a alternativa que indica as palavras que com-
pletam corretamente as frases.

a. SQUARE concerto • insipiente • seção • empoçada
b. SQUARE conserto • insipiente • sessão • empoçada
c. Check-square concerto • insipiente • sessão • empossada
d. SQUARE conserto • incipiente • cessão • empossada
e. SQUARE conserto • incipiente • seção • empossada
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12. Assinale a alternativa que apresenta o evento 
importante na retrospectiva sobre o desenvolvimento 
e a renovação crítica do Serviço Social no Brasil.

a. SQUARE A Sociedade Brasileira de Higiene abria o cami-
nho ao Serviço Social na perspectiva de uma 
ação essencialmente educativa individual no 
âmbito da área da assistência social, visando a 
prevenção de doenças de massa.

b. SQUARE O Serviço Social desenvolve-se após a Primeira 
Guerra Mundial quando o Estado passa a 
financiar políticas públicas, contribuindo para a 
socialização dos custos de reprodução da força 
de trabalho.

c. Check-square O período de 1936 a 1945 marca o surgimento 
das primeiras escolas de Serviço Social e sua 
expansão no país, com prevalência da influên-
cia católica.

d. SQUARE Condizente com a crescente influência da 
Europa no cenário mundial no período pós-

-guerra, no contexto da Guerra Fria, o Serviço 
Social ficou aberto à influência da teoria sistê-
mica e do funcionalismo, expressa nas formu-
lações do Serviço Social de caso, de grupo e no 
desenvolvimento de comunidade.

e. SQUARE O período de vigência da reconceituação 
coincide com a vigência da ditadura militar no 
Brasil (1964-85), fazendo com que o debate dos 
profissionais recebesse influência do vetor tec-
nocrático expresso no Documento de Sumaré.

13. De acordo com as diretrizes do Estatuto do Idoso, 
assinale a alternativa que indica corretamente o prin-
cípio que as entidades que desenvolvem programas 
de institucionalização de longa permanência devem 
adotar ao desenvolver suas atividades.

a. Check-square Preservação dos vínculos familiares.
b. SQUARE Atendimento personalizado individual.
c. SQUARE Fazer rotatividade da estadia do idoso entre 

as instituição de longa permanência, salvo em 
caso de força maior.

d. SQUARE Levar o idoso para participar de atividades 
comunitárias apenas de caráter interno.

e. SQUARE Oferecer apenas ambiente de respeito e 
dignidade.

Conhecimentos Específicos 15 questões

11. O Serviço Social chega a 89 anos de existência no 
Brasil.

Assinale a alternativa que evidencia corretamente 
conquistas marcantes para essa profissão nesse 
período.

a. SQUARE Possui Lei que regulamenta a condição de 
trabalhador assalariado do assistente social e 
normatiza uma carga semanal de vinte horas 
de trabalho sem redução do salário, fruto de 
ampla mobilização da categoria.

b. Check-square Possui uma sólida organização acadêmica e 
profissional, com entidades politicamente 
fortes, representativas e articuladas entre si, 
abrangendo todo o território nacional: Con-
junto CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO.

c. SQUARE O Serviço Social é reconhecido como área de 
conhecimento no âmbito das Ciências Huma-
nas pelas agências públicas oficiais de fomento 
à pesquisa e inovação tecnológica, conquista 
pioneira no Serviço Social latino-americano.

d. SQUARE A pós-graduação stricto sensu na área de Ser-
viço Social está em processo de consolidação 
nos cursos de pós-graduação, entre eles mes-
trado e doutorado, todos de caráter acadêmico, 
segundo dados da Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento do Ensino Superior (Capes).

e. SQUARE A formação em Serviço Social é de nível supe-
rior e está inscrita no circuito universitário 
desde de1970. Dispõe de diretrizes curriculares 
nacionais para o ensino de graduação propos-
tas pelas entidades ABEPSS E CEDEPSS desde 
1996, aguardando a regulação do Estado.
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14. Aponte a alternativa que apresenta de forma 
correta as habilidades que um analista de políticas 
públicas deve desenvolver.

a. SQUARE Agir como um observador nos debates em 
processos participativos.

b. SQUARE Coletar informações somente com pessoas 
envolvidas com as políticas públicas de maneira 
a conseguir analisar os dados encontrados.

c. SQUARE Auxiliar os governantes a mapear evidências 
somente dos argumentos contrários a uma 
alternativa de política pública.

d. Check-square Usar sua capacidade criativa para desenhar 
novas opções de políticas públicas adequadas 
ao contexto em análise e formalizar recomen-
dações para os tomadores de decisão.

e. SQUARE Criar espaços de debates para grupos sociais 
similares, trazendo conhecimento evidente e 
experiências de políticas públicas para facilitar 
o processo de democratização.

15. Sobre o Direito à Profissionalização e à Proteção 
no Trabalho para crianças e adolescentes no território 
brasileiro, é correto afirmar:

a. Check-square Considera-se aprendizagem a formação técni-
co-profissional ministrada segundo as diretrizes 
e bases da legislação de educação em vigor.

b. SQUARE O adolescente que está inscrito em um pro-
grama social, que tenha base o trabalho edu-
cativo, por responsabilidade de uma entidade 
não governamental, não precisa participar de 
capacitação para poder exercer a atividade 
regular remunerada.

c. SQUARE O adolescente tem direito à profissionalização 
e à proteção no trabalho, observado apenas 
o respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento.

d. SQUARE A remuneração que o adolescente recebe pelo 
trabalho efetuado ou a participação na venda 
dos produtos de seu trabalho desfigura o cará-
ter educativo.

e. SQUARE Entende-se por trabalho educativo a atividade 
laboral somente quando as exigências peda-
gógicas relativas ao desenvolvimento pessoal 
do educando prevalecem sobre o aspecto 
produtivo.

16. Sobre o processo de acompanhamento da ges-
tão, dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais do SUAS, realizado pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, é 
correto afirmar:

a. SQUARE O processo de acompanhamento se dará 
pela União aos Estados, Distrito Federal e aos 
Municípios.

b. SQUARE O processo de acompanhamento se dará ape-
nas por meio do monitoramento do SUAS e de 
visitas técnicas.

c. SQUARE Os processos de acompanhamento desenca-
dearão ações que objetivam, tão somente, a 
resolução de dificuldades encontradas e o apri-
moramento da gestão do SUAS.

d. SQUARE As ações de acompanhamento de cunho pre-
ventivo consistem em procedimentos adotados 
na prestação de apoio técnico exclusivo aos 
serviços e programas do SUAS.

e. Check-square O alcance das metas de pactuação nacional 
e estadual e dos indicadores do SUAS, visam 
o reordenamento e a qualificação da gestão 
dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais.

17. A Entrevista é uma técnica utilizada para coletar 
dados não documentados sobre determinado tema 
no âmbito da pesquisa.

Sobre esta técnica, é correto afirmar:

a. SQUARE A entrevista semiestruturada é uma técnica cujo 
objetivo principal é estimular os participantes a 
discutir sobre um assunto de interesse comum.

b. SQUARE Para se obter uma narrativa natural é obrigató-
rio fazer uma pergunta direta para fazer com 
que o pesquisado relembre o fato a ser relatado.

c. Check-square É uma técnica de interação social, uma forma 
de diálogo assimétrico, em que uma das partes 
busca obter dados, e a outra se apresenta como 
fonte de informação.

d. SQUARE A entrevista projetiva é aquela que tem a fun-
ção de retratar as experiências vivenciadas por 
pessoas, grupos ou organizações.

e. SQUARE A preparação da entrevista é uma das etapas 
mais importantes da pesquisa que requer a 
escolha do entrevistado como um cuidado 
exclusivo deste processo.



 Página 7

Município de Caxambu do Sul • Processo Seletivo • Edital 002/2019

2S1 Assistente Social

18. De acordo com o SUS, são atribuições da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em 
exercer em seu âmbito administrativo:

a. SQUARE Participação exclusiva na formulação da polí-
tica de formação e desenvolvimento de recur-
sos humanos para a saúde.

b. Check-square Definição das instâncias e mecanismos de con-
trole, avaliação e de fiscalização das ações e 
serviços de saúde.

c. SQUARE Promover articulação com os órgãos de fiscali-
zação do exercício profissional para a definição 
e controle, tão somente, das ações e dos servi-
ços de saúde.

d. SQUARE Para atendimento de necessidades coletivas, 
decorrentes de situações de perigo iminente, a 
autoridade competente da esfera administra-
tiva correspondente poderá requisitar bens e 
serviços, apenas de pessoas jurídicas, sendo-

-lhes assegurada justa indenização.
e. SQUARE Participação de formulação da política e da 

execução das ações exclusivas de saneamento 
básico e de recuperação do meio ambiente.

19. Sobre as penalidades aplicáveis pelo Código de 
Ética Profissional de Serviço Social, é correto afirmar:

a. SQUARE Não serão considerados na aplicação das penas 
os antecedentes profissionais do infrator e as 
circunstâncias em que ocorreu a infração.

b. SQUARE A suspensão por falta de pagamento de anui-
dades e taxas só cessará com a satisfação do 
débito, não sendo cassada a inscrição profissio-
nal sob nenhuma condição.

c. Check-square As infrações ao Código de Ética Profissional de 
Serviço Social acarretarão penalidades, desde 
a multa à cassação do exercício profissional, na 
forma dos dispositivos legais e/ou regimentais.

d. SQUARE Em caso de cassação do exercício profissional, 
além dos editais e das comunicações feitas 
às autoridades competentes interessadas 
no assunto, proceder-se-á exclusivamente a 
apreensão da Carteira Profissional do infrator.

e. SQUARE Independentemente dos casos de gravidade 
manifesta, que exigem aplicação de penali-
dades mais rigorosas, a imposição das penas 
obedecerá à gradação estabelecida no referido 
Código.

20. As políticas referidas às famílias são aquelas que 
através de um conjunto de normativas e instrumentos 
buscam fortalecer as suas funções sociais, tendo em 
conta sua estrutura, suas características ou a demanda 
de seus membros.

Sobre essa temática, é correto afirmar:

a. SQUARE A maneira como as políticas públicas estão 
organizadas incluem a ideia da família como 
uma totalidade, permitindo ter uma previsão 
dos impactos que terão sobre o trabalho reali-
zado junto à família.

b. SQUARE A família sempre esteve inserida na área de atua-
ção do Serviço Social, sendo que na maioria dos 
serviços oferecidos pelas políticas sociais, ela 
vem sendo contemplada de maneira integral.

c. SQUARE A transformação dos processos de intervenção 
com famílias implica exclusivamente a crítica 
feita pelos profissionais sobre a realidade, ao 
invés da consciência que a solução das deman-
das não está nos limites dos serviços.

d. Check-square O Familismo é entendido como um padrão de 
interrelação existente na sociedade, em que no 
nível macrossocial, na organização dos sistemas 
de proteção social, a família é colocada como 
instituição provedora central de bem-estar.

e. SQUARE Quando as famílias procuram atendimentos no 
âmbito das políticas sociais é porque ainda não 
têm os seus processos relacionais comprometi-
dos, ampliando a oportunidade da intervenção 
profissional com qualidade.

21. A pesquisa possibilita uma aproximação e um 
entendimento da realidade a ser investigada. Para se 
desenvolver uma pesquisa, é indispensável selecionar 
o método de pesquisa a utilizar.

Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta os 
tipos de pesquisa aplicados de acordo com os proce-
dimentos a serem tomados.

a. SQUARE Pesquisa Básica
b. SQUARE Pesquisa Descritiva
c. SQUARE Pesquisa Explicativa
d. SQUARE Pesquisa Exploratória
e. Check-square Pesquisa Bibliográfica
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22. O caráter técnico do planejamento se materia-
liza quando o mesmo se configura como um instru-
mento de organização da ação interventiva, quando 
sistematiza o conjunto das informações institucionais, 
quando zela pelo tratamento técnico e científico dos 
dados e quando, a partir destes, subsidia a tomada de 
decisões.

Diante desta afirmativa, correlacione as colunas com 
conceitos de apoio para o processo de planejamento 
e seus significados:

Coluna 1 Conceitos

1. Dificuldades
2. Indicadores
3. Oportunidades
4. Atividades
5. Objetivo

Coluna 2 Significados

( ) Representam o passo a passo para a efetiva-
ção do plano.

( ) Podem ser definidos como uma situação 
ou uma característica que serve como um 
sinal comprobatório de que o planejado foi 
alcançado.

( ) Potenciais ou aspectos facilitadores - atuais ou 
futuros - que adequadamente identificadas e 
aproveitadas, tendem a influenciar positiva-
mente no desenvolvimento da organização, 
projeto ou política.

( ) Representa a finalidade, os impactos a serem 
promovidos pós-implementação do plano.

( ) Riscos, obstáculos ou impedimentos para o 
desenvolvimento do projeto – atuais ou futu-
ros – capazes de repercutir no perfil de desem-
penho da organização, projeto ou política.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 2 • 3 • 4 • 5 • 1
b. SQUARE 3 • 1 • 2 • 5 • 4
c. Check-square 4 • 2 • 3 • 5 • 1
d. SQUARE 4 • 5 • 3 • 1 • 2
e. SQUARE 5 • 3 • 4 • 2 • 1

23. O conceito de rede aplicado às ciências sociais 
pressupõe uma abordagem que destaca os processos 
interativos entre os sujeitos a partir de suas relações.

Diante do exposto, assinale a alternativa que apre-
senta o entendimento correto de rede aplicado no 
âmbito social.

a. SQUARE Nas ciências sociais a rede social é compreen-
dida como uma estrutura composta de elemen-
tos em interação, um conjunto de atores que 
se interconectam através de relações relativa-
mente estáveis e sempre hierárquicas.

b. SQUARE No âmbito das políticas sociais a rede é vista 
como uma solução adequada para adminis-
trar políticas e projetos onde os recursos são 
densos, os problemas são complexos e existem 
muitos atores interessados.

c. SQUARE O grupo social é considerado no campo inter-
pessoal onde a rede se constitui por meio 
de interações pessoais que ocorrem a partir 
de interesses compartilhados e situações de 
convivência.

d. SQUARE A rede de informação local passa a se tornar 
imprescindível pois permite articular de forma 
exclusiva os conselhos de direitos e o Estado 
em torno de uma ação pública.

e. Check-square No campo dos movimentos sociais, a rede se 
forma por relações entre organizações, grupos 
e indivíduos vinculados a ações e/ou movimen-
tos reinvidicatórios, enquanto que as formas de 
articulação entre agências governamentais e os 
arranjos de governança fazem parte do campo 
do estado/políticas.
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25. O planejamento participativo constitui um pro-
cesso político, um contínuo propósito coletivo, uma 
deliberada e amplamente discutida construção do 
futuro da comunidade, na qual participe o maior 
número possível de membros de todas as categorias 
que a constituem.

Assim sendo, assinale a alternativa correta sobre este 
tema.

a. SQUARE O caráter participativo do planejamento resulta 
do número de pessoas envolvidas no desenvol-
ver das atividades aplicadas.

b. Check-square Todo processo participativo pressupõe ambien-
tes, regras e instituições que favoreçam a nego-
ciação, a formação de pactos e consensos.

c. SQUARE Quando se trabalha com enfoques participati-
vos de planejamento a base do trabalho está 
centrada nos instrumentos ou técnicas de 
visualização.

d. SQUARE Os processos de planejamento que não resul-
tem de situações prévias de empoderamento 
das pessoas envolvidas também pode ser con-
siderado participativo.

e. SQUARE A processo de participação aparece na agenda 
do debate sobre governo e Estado indepen-
dentemente da distribuição equitativa do 
poder dos envolvidos.

24. As conferências de assistência social são instân-
cias que têm por atribuições a avaliação da política de 
assistência social e a definição de diretrizes para o apri-
moramento do SUAS, ocorrendo no âmbito da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nesse sentido, é correto afirmar:

a. Check-square A convocação das conferências de assistência 
social pelos conselhos de assistência social se 
dará ordinariamente a cada quatro anos.

b. SQUARE Para a realização das conferências, os órgãos 
gestores de assistência social da União deve-
rão prever dotação orçamentária e realizar a 
execução financeira, garantindo os recursos e 
a infraestrutura necessários para todos os Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios.

c. SQUARE Apenas a participação dos delegados não 
governamentais nas conferências estaduais e 
nacional deve ser assegurada, incluindo o des-
locamento, a estadia e a alimentação.

d. SQUARE De forma a garantir a participação popular nas 
conferências, podem ser realizadas etapas pre-
paratórias às conferências, mediante a convoca-
ção exclusiva de pré-conferências.

e. SQUARE Ao convocar a conferência, caberá ao conselho 
de assistência social apenas elaborar as normas 
de seu funcionamento, constituir comissão 
organizadora e encaminhar as deliberações da 
conferência aos órgãos competentes após sua 
realização.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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