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registradas no caderno não serão levadas em consideração. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 Leia o texto para responder as questões de 1 a 4 
 

Coisas Antigas 
 
 [...] “Depois de cumprir meus afazeres voltei 
para casa, pendurei o guarda-chuva a um canto e me 
pus a contemplá-lo. Senti então uma certa simpatia por 
ele; meu velho rancor contra os guarda-chuvas cedeu 
lugar a um estranho carinho, e eu mesmo fiquei curioso 
de saber qual a origem desse carinho. 
 
 Pensando bem, ele talvez derive do fato, creio 
que já notado por outras pessoas, de ser o guarda-
chuva o objeto do mundo moderno mais infenso a 
mudanças. Sou apenas um quarentão, e praticamente 
nenhum objeto de minha infância existe mais em sua 
forma primitiva. De máquinas como telefone, automóvel 
etc., nem é bom falar. Mil pequenos objetos de uso 
mudaram de forma, de cor, de material; em alguns 
casos, é verdade, para melhor; mas mudaram. [...] 
 
 O guarda-chuva tem resistido. Suas irmãs, as 
sombrinhas, já se entregaram aos piores 
desregramentos futuristas e tanto abusaram que até 
caíram de moda. Ele permaneceu austero, negro, com 
seu cabo e suas invariáveis varetas. De junco fino ou 
pinho vulgar, de algodão ou de seda animal, pobre ou 
rico, ele se tem mantido digno. [...]” Rubem Braga 
 
1) De acordo com o texto, analise as afirmativas e 

assinale a alternativa correta. 
 

I. O texto discorre sobre um objeto de uso 
comum que tem resistido às mudanças que 
ocorrem naturalmente com o tempo. 

 
II. O narrador se mostra introspectivo e 

expressa apatia ao observar que o guarda-
chuva se mantém obsoleto nos dias atuais. 

 
III. As expressões junco e pinho, que 

aparecem no último parágrafo, referem-se 
aos tipos de metais utilizados na fabricação 
das varetas do guarda-chuva. 

 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas a afirmativa a II está correta. 
c) Apenas a afirmativa I está correta. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 

 
2) Assinale a alternativa em que apenas uma 

palavra segue a mesma regra de acentuação do 
vocábulo: automóvel. 
 
a) cascavel, lápis, matemática, Rússia. 
b) açúcar, hipótese, metrópole, denúncia. 
c) fundamental, língua, período, enciclopédia. 
d) níquel, camafeu, incólume, pernóstico. 

3) Leia o trecho: “pendurei o guarda-chuva a um 
canto e me pus a contemplá-lo”. Assinale a 
alternativa que apresenta a regra correta que 
justifica o uso da expressão pronominal em 
destaque. 

 
a) Próclise – uso do pronome após o verbo em 

enunciados afirmativos no pretérito imperfeito. 
b) Ênclise – uso do pronome após o verbo no 

infinitivo impessoal regido por preposição. 
c) Mesóclise – uso do pronome após o verbo em 

enunciados afirmativos no presente do 
indicativo. 

d) Próclise – uso do pronome após o verbo em 
enunciados afirmativos no pretérito perfeito.  

 
4) Analise o trecho: “Suas irmãs, as sombrinhas, 

já se entregaram aos piores desregramentos 
futuristas e tanto abusaram que até caíram de 
moda”. Assinale a alternativa que apresenta a 
classificação sintática da expressão em 
destaque. 

 
a) aposto. 
b) sujeito. 
c) predicativo. 
d) vocativo. 

 
5) Analise o enunciado: “Todo esforço tem a sua 

recompensa”. Assinale a alternativa que 
preencha correta e respectivamente as lacunas 
abaixo. 

 
 A expressão “todo esforço” funciona como 

_____ da oração; o termo “tem” é um _____ que é 

complementado com um _____ representado pela 

expressão “a sua recompensa”. 

 
a) predicado / verbo intransitivo / complemento 

nominal. 
b) substantivo / verbo de ligação / complemento 

verbal. 
c) predicativo / verbo transitivo indireto / objeto 

indireto. 
d) sujeito / verbo transitivo direto / objeto direto. 

 
6) Assinale a alternativa em que as palavras estão 

acentuadas corretamente. 
 
a) Há pesquisas sobre robôs inocuos que 

instalarão telescópios na Lua para observar a 
galáxia.   

b) Naquela manhã, Pedro saiu taciturno para a 
sala recôndita após a conversa com o pérfido 
homem de chapéu.  

c) Aproximo-me suavemente do momento em que 
os filósofos e os imbecis tem o mesmo destino.  

d) A Secretaria de Segurança Pública intervem, 
sempre que necessário, em favor da 
população.  
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7) Leia a charge a seguir e assinale a alternativa 
incorreta. 

 
a) O texto faz uso da prosopopeia, ou seja, da 

personificação de objetos inanimados para 
representar as mudanças tecnológicas. 

b) O vocábulo “moleque”, que aparece no balão 
da direita, é o sujeito da oração. 

c) O vocábulo “moleque”, que aparece no balão 
da direita, é o vocativo da oração. 

d) O vocábulo “moleque”, que aparece no balão 
da direita, alude à novidade tecnológica. 

 
8) Assinale a alternativa em que o uso de letra 

maiúscula está incorreto. 
a) Para aqueles que estudam, Julho e Dezembro 

são meses de lazer e descanso. 
b) No sábado, a jovem recebeu um belo buquê de 

flores porque era o Dia dos Namorados. 
c) Avenida 15 de Novembro, 1025. Este é o 

endereço do curso de Administração gratuito.  
d) O Sistema Único de Saúde passa por vários 

problemas. Faltam médicos e equipamentos. 
 
9) Fonema é o menor elemento sonoro capaz de 

estabelecer uma distinção de significado entre as 
palavras. Analise os vocábulos: tóxico, galho, 
hoje. Assinale a alternativa que apresenta, 
correta e respectivamente, a quantidade de 
fonemas das palavras destacadas. 
a) sete, quatro, três. 
b) seis, cinco, quatro. 
c) três, dois, dois. 
d) seis, cinco, três.  

 
10) Considere os enunciados a seguir: 

I. Angélica conquistou amigos, sinceros companheiros 
e uma nova família em seu novo local de trabalho. 

II. Angélica conquistou amigos sinceros, companheiros 
e uma nova família em seu novo local de trabalho. 

 Analise as afirmativas e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) No 1° enunciado, o vocábulo “sinceros” exerce 

a função de adjunto adnominal do substantivo 
“companheiros”. 

(  ) No 2° enunciado, o vocábulo “sinceros” exerce 
a função de complemento nominal do 
substantivo “amigos”. 

(  ) A diferença de sentido entre os dois 
enunciados deve-se à posição da vírgula em 
cada uma dessas frases. 

(  ) A alteração na posição da vírgula alterou o tipo 
de predicado. Em I, tem-se predicado verbal e 
em II, verbo-nominal. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, F, V, V 
b) V, F, F, V 
c) F, V, F, V 
d) V, F, V, F 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA  
11) Ao manipular um arquivo, o mesmo foi 

indevidamente deletado. Ou seja, foi parar na 
Lixeira do Windows. Sobre as ações 
tecnicamente verdadeiras, assinale a 
alternativa correta. 
a) somente existe a possibilidade de recuperar o 

arquivo por meio do último backup 
b) uma vez na Lixeira do Windows a recuperação 

é impossível 
c) se clicar sobre o arquivo, com o botão direito do 

mouse, existe a opção de "restaurar" 
d) a restauração somente poderá ser executada 

por meio do aplicativo Restore  
12) Quanto aos conceitos básicos de Intranet e 

Internet, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta. 
I. Os protocolos utilizados na Intranet são 

basicamente os mesmos da Internet. 
II. Tanto na Intranet como na Internet a 

principal interface de trabalho é o browser. 
III. A Internet só existe graça à junção das 

várias Intranets existentes no mundo. 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas  

13) Referente aos arquivos anexados em um e-mail, 
assinale alternativa correta. 
a) é possível encaminhar qualquer extensão de 

arquivo como anexo em um e-mail 
b) deve-se usar, por segurança, um antivírus em 

arquivos anexados em um e-mail 
c) não existe restrição de tamanho de arquivo quanto 

ao encaminhamento de anexo em um e-mail 
d) única forma de encaminhar anexo em um e-mail é 

por meio da compactação de arquivos  
14) Quanto ao Cabeçalho e Rodapé no 

Processador de textos da MS Office 2003/2007 
– Word, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) pode-se adicionar um número de página tanto 

no Cabeçalho como no Rodapé. 
(  ) é possível adicionar uma imagem a um 

Cabeçalho, ou Rodapé, no MS-Word. 
(  ) não é possível ser removido o Cabeçalho, ou 

Rodapé, na primeira página. 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F 
b) V, V, F 
c) F, V, V 
d) F, F, V  

15) Leia a frase abaixo referente a Planilha 
Eletrônica da MS Office 2003/2007 – Excel. 

 "A célula E7 corresponde ao cruzamento da 
 _____ coluna com a _____ linha". 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) quarta / sétima 
b) sétima / quinta 
c) sexta / quinta 
d) quinta / sétima 
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LEGISLAÇÃO BÁSICA 
 

16) De acordo com a Constituição Federal de 1988, 
há um princípio que rege as relações 
internacionais da República Federativa do Brasil. 
A esse respeito, assinale a alternativa correta. 

 
 
a) Garantia do desenvolvimento nacional 
 
b) Erradicação da pobreza e marginalização 
 
c) Repúdio ao terrorismo e ao racismo 
 
d) Pluralismo político 

 
17) O Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/2003) 

estabelece diversos direitos assegurados aos 
idosos. Sobre as disposições do Estatuto, 
assinale a alternativa incorreta. 

 
 
a) O idoso tem direito a educação, cultura, 

esporte, lazer, diversões, espetáculos, 

produtos e serviços que respeitem sua peculiar 

condição de idade 

 
b) Os cursos disponibilizados para os idosos 

apenas poderão abranger itens de fácil 

aprendizado, não podendo incluir computação, 

devido à dificuldade de inclusão na vida 

moderna 

 
c) O Poder Público criará oportunidades de 

acesso do idoso à educação, adequando 

currículos, metodologias e material didático aos 

programas educacionais a ele destinados 

 
d) A participação dos idosos em atividades 

culturais e de lazer será proporcionada 

mediante descontos de pelo menos 50% 

(cinquenta por cento) nos ingressos para 

eventos artísticos, culturais, esportivos e de 

lazer, bem como o acesso preferencial aos 

respectivos locais 

18) A Lei n° 13.146/2015 instituiu a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência). Considere o 
disposto na legislação em pauta, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) Considera-se pessoa com deficiência àquela 

que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena 
e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 

(  ) O Poder Judiciário criará instrumentos para 
avaliação da deficiência. 

(  ) As barreiras urbanísticas são aquelas 
existentes nos sistemas e meios de 
transportes. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V 
b) V, V, F 
c) V, F, F 
d) F, F, V 

 
19) Acerca das disposições da Lei Orgânica do 

Município de Cuiabá, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta.  
I. A Administração Pública direta e indireta de todos 

os Poderes do Município de Cuiabá obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 

II. É garantido ao servidor público o direito à 
livre associação sindical. 

III. O prazo de validade do concurso público 
será de até dois anos, não podendo ser 
prorrogado. 

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) As afirmativas I, II, III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 

 
20) A Constituição Federal de 1988 trata no Título I 

dos princípios fundamentais. Sobre o assunto, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta.  

 
I. A República Federativa do Brasil é um 

Estado Aristocrático de Direito. 
II. Um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil é a soberania. 
III. São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. 

 
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) As afirmativas I, II, III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MATO GROSSO 
 
21) O arraial de Cuiabá foi fundado no ano de 1719, 

após o bandeirante Pascoal Moreira Cabral 
subir pelo rio Caxipó e descobrir a existência 
de _____. Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna.  
a) Jazidas de ouro 
b) Pau Brasil 
c) Petróleo 
d) Carvão mineral 
 

22) A _____ foi um movimento em que se opunham 
de um lado os "nacionalistas" e de outro os 
"pés de chumbo", que se desenvolveu na 
província em 1834 (GARCIA, 2001). Em relação 
ao movimento de revolta ocorrido no estado do 
Mato Grosso em 1984, assinale a alternativa 
que preencha corretamente a lacuna. 
a) Rusga 
b) Revolta dos Malês 
c) Revolta dos Canudos 
d) Revolta da Vacina 
 

23) Durante a Guerra do Paraguai, a retomada 
momentânea de Corumbá foi efetuada em 13 de 
junho de 1867. Contudo, os aliados decidiram 
retirar as tropas e retornar para Cuiabá. Este 
retorno gerou graves consequências, 
provocando grande mortalidade em Cuiabá 
(GARCIA, 2001). Sobre o que causou a 
mortalidade de parte da população de Cuiabá 
no referido momento, assinale a alternativa 
correta.  
a) O alteamento generalizado de fogo em Cuiabá, 

pelas tropas paraguaias 
b) Um ataque de bombas de gás lacrimogêneo 

em Cuiabá, realizado pelos paraguaios 
c) Uma epidemia de varíola, levada pelas tropas 

que retornaram a Cuiabá 
d) Um ataque armado realizado pelo Paraguai, 

levando à derrota dos aliados em Cuiabá 
 

24) Considere o nome de um antigo governador do 
estado do Mato Grosso. Assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Pedro Taques 
b) Silval da Cunha 
c) Blairo Maggi 
d) Ciro Gomes 
 

25) “Na década de 60, a Região Centro-Oeste 
iniciou um processo de modificação de sua 
estrutura produtiva, impulsionada pela ação 
estatal [...]. Ocorreu a multiplicação de 
diversos novos municípios nas áreas de 
fronteira, como é o caso do norte de Mato 
Grosso [...]. Diante desta forma de ocupação 
populacional, surgiu um novo tipo de atividade 
agrícola [...]” (CUNHA, 2006). Sobre a produção 
agrícola que se desenvolveu neste momento, e 
que perdura até os dias atuais, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Produção de monoculturas 
b) Utilização da agricultura mecanizada 
c) Utilização de sementes geneticamente modificadas 
d) Proibição do uso de defensivos agrícolas 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
26) O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 

8.069/90) é uma das legislações que em nosso 
país busca defender os direitos de crianças e 
adolescentes. Na referida legislação, a partir do 
artigo 103, temos a apresentação de questões 
relacionadas ao ato infracional cometido por 
adolescente. Considerando os aspectos 
relacionados a questão do ato infracional, 
abordados no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, analise as afirmativas abaixo. 

 
I. A internação, após a sentença, pode ser 

determinada pelo prazo mínimo de quarenta 
e cinco dias. 

II. Nenhum adolescente será privado de sua 
liberdade, senão em flagrante de ato 
infracional, ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária 
competente 

III. A apreensão de qualquer adolescente, e o 
local onde se encontra recolhido, serão 
incontinenti comunicados à autoridade 
judiciária competente e à família do 
apreendido ou à pessoa por ele indicada. 

IV. O adolescente civilmente identificado será 
submetido a identificação compulsória pelos 
órgãos policiais, de proteção e judiciais, 
salvo para efeito de confrontação, havendo 
dúvida fundada. 

 
 Assinale a alternativa correta. 
 

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas 

 
27) O artigo 194 da Constituição Federal de 1988 

postula pela organização da Seguridade 
Social, composta pelas políticas sociais de 
Saúde, Previdência e Assistência Social. De 
acordo com o referido artigo, em seu parágrafo 
único, a Seguridade Social deve ser organizada 
pelo Poder Público com base em certos 
objetivos. Nesse sentido, analise as 
afirmativas corretas abaixo. 

 
I. Participar da formulação da política e da 

execução das ações de saneamento básico. 
II. Incrementar, em sua área de atuação, o 

desenvolvimento científico e tecnológico e a 
inovação. 

III. Seletividade e distributividade na prestação 
dos benefícios e serviços. 

IV. Irredutibilidade do valor dos benefícios. 
 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
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28) O Estatuto do Idoso (Lei nº. 10.741/2003) foi 
instituído para regular os direitos assegurados às 
pessoas com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos. De acordo com o artigo 10º são 
direitos do idoso a liberdade, o respeito e a 
dignidade. Sobre o direito à liberdade, analise as 
afirmativas abaixo. 
I. Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros 

públicos e espaços comunitários, 
ressalvadas as restrições legais. 

II. Inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral, abrangendo a 
preservação da imagem, da identidade, da 
autonomia, de valores, ideias e crenças, dos 
espaços e dos objetos pessoais. 

III. Prática de esportes e de diversões. 
IV. Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 
 

29) A Política Nacional de Assistência Social (2004) ou 
PNAS oferece parâmetros para a organização da 
Assistência Social em todo território nacional. 
Dentre esses parâmetros temos a delimitação de 
dois níveis de proteção social, sendo esses a 
proteção social básica e a proteção social 
especial. A proteção social básica, conforme a 
PNAS (2004), possui algumas especificidades. 
Sendo assim, analise as afirmativas abaixo. 
I. A ênfase da proteção social básica é a 

reestruturação dos serviços de abrigamento dos 
indivíduos que, por uma série de fatores, não 
contam mais com a proteção e o cuidado de suas 
famílias, para as novas modalidades de 
atendimento. 

II. A proteção social básica é a modalidade de 
atendimento assistencial destinada às famílias e 
indivíduos que se encontram em situação de risco 
pessoal e social, por ocorrência de abandono, 
maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, 
uso de substâncias psicoativas, cumprimento de 
medidas sócio-educativas, situação de rua, 
situação de trabalho infantil, entre outras. 

III. A proteção social básica destina-se à população 
que vive em situação de vulnerabilidade social 
decorrente da pobreza, privação (ausência de 
renda, precário ou nulo acesso aos serviços 
públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de 
vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento 
social (discriminações etárias, étnicas, de gênero 
ou por deficiências, dentre outras). 

IV. A proteção social básica tem como objetivos 
prevenir situações de risco por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições, 
e o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

30) A proteção social especial é apresentada na 
PNAS (2004) como uma modalidade de ação da 
Assistência Social. A proteção social especial, 
conforme a PNAS (2004), é executa por meio da 
proteção social de média e alta complexidade. 
Para a implementação da proteção social de 
média e de alta complexidade são constituídos 
serviços específicos. Assim, considere o 
disposto na PNAS (2004) sobre os serviços de 
proteção social de média complexidade e 
analise as afirmativas abaixo. 
I. República. 
II. Plantão Social. 
III. Cuidado no Domicílio. 
IV. Família Acolhedora. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
 

31) A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 
(2009) é um documento que funciona como uma matriz 
padronizada dos serviços socioassistenciais oferecidos 
em todo o país no âmbito da Assistência Social. No 
documento temos a apresentação de uma descrição de 
cada serviço, segundo o nível de proteção social, além 
da indicação do grupo de usuários, dos objetivos das 
ações, dentre outras indicações afins. Dentre o rol de 
serviços apresentados pela Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais (2009) temos o Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) que 
pode, segundo tal documento, ter determinada 
compreensão. Sobre esta, analise as afirmativas abaixo. 
I. Trabalho social com famílias, de caráter 

continuado, com a finalidade de fortalecer a 
função protetiva das famílias, prevenir a 
ruptura dos seus vínculos, promover seu 
acesso e usufruto de direitos e contribuir na 
melhoria de sua qualidade de vida. 

II. Compreende atenções e orientações 
direcionadas para a promoção de direitos, a 
preservação e o fortalecimento de vínculos 
familiares, comunitários e sociais e, para o 
fortalecimento da função protetiva das 
famílias diante do conjunto de condições 
que as vulnerabilizam e/ou as submetem a 
situações de risco pessoal e social. 

III. O trabalho social que se utiliza de ações nas 
áreas culturais para o cumprimento de seus 
objetivos, de modo a ampliar o universo 
informacional e proporcionar novas 
vivências às famílias usuárias do serviço. 

IV. Deve garantir atendimento imediato e 
providências necessárias para a inclusão da 
família e seus membros em serviços 
socioassistenciais e/ou em programas de 
transferência de renda, de forma a qualificar 
a intervenção e restaurar o direito. 

 Assinale a alternativa correta 
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
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32) A Norma Operacional Básica de Recursos 
Humanos do SUAS (NOB SUAS RH) é um 
documento especialmente orientado para 
disciplinar aspectos relacionados aos 
recursos humanos vinculados à Assistência 
Social. Dentre esses aspectos, observamos a 
delimitação por uma equipe mínima para 
composição do CRAS, partindo do porte do 
Município. Nesse sentido, considere o 
disposto pela Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos do SUAS, quanto à 
composição da equipe mínima do CRAS, em 
municípios de pequeno porte I, e analise as 
afirmativas abaixo. 

 
I. 2 técnicos de nível superior, sendo um 

profissional assistente social e outro 
preferencialmente psicólogo. 

II. 2 técnicos de nível superior, sendo um 
profissional assistente social e outro 
preferencialmente pedagogo. 

III. 1 técnico de nível médio.  
IV. 2 técnicos de nível médio. 
 

 Assinale a alternativa correta. 
 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas 

 
33) Os municípios que estão em Gestão Plena e os 

Estados com serviços regionais, ao 
organizarem Centros de Referência 
Especializado da Assistência Social (CREAS), 
precisam também observar o disposto na 
Norma Operacional Básica de Recursos 
Humanos do SUAS. Nesse caso, considerando 
os CREAS instituídos por municípios que estão 
em Gestão Plena e os Estados com serviços 
regionais e que atendem até 80 
pessoas/indivíduos, é indicado pela Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos do 
SUAS, que a equipe mínima deve ser composta 
por certos profissionais. A esse respeito 
analise as afirmativas abaixo. 

 
I. 2 profissionais de nível superior ou médio 

(abordagem dos usuários). 
II. 2 assistentes sociais.  
III. 2 psicólogos.  
IV. 1 auxiliar administrativo. 
 

 Estão corretas as afirmativas: 
 

a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

34) A Lei nº. 12.594/2012 institui o Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE) e 
regulamenta a execução das medidas destinadas 
a adolescente que pratique ato infracional. A partir 
do artigo 49, são apresentados os direitos dos 
adolescentes, em cumprimento com as medidas 
socioeducativas. A esse respeito, analise as 
afirmativas abaixo. 

 
I. Disponibilização de ações de atenção à 

saúde sexual e reprodutiva e à prevenção 
de doenças sexualmente transmissíveis. 

II. Ser acompanhado por seus pais ou 
responsável e por seu defensor, em qualquer 
fase do procedimento administrativo ou judicial. 

III. É assegurado ao adolescente casado ou 
que viva, comprovadamente, em união 
estável, o direito à visita íntima. 

IV. Peticionar, por escrito ou verbalmente, 
diretamente a qualquer autoridade ou órgão 
público, devendo, obrigatoriamente, ser 
respondido em até 15 (quinze) dias. 

 
 Estão corretas as afirmativas. 
 

a) I e II apenas  c)  II e III apenas 
b) II e IV apenas d)  I e IV apenas 
 

35) O Plano Individual de Atendimento (PIA) é 
apresentado na Lei no nº 12.594/2012 Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) 
a partir do artigo 52. Considere disposto nesta lei o 
Plano Individual de Atendimento, analise as 
afirmativas abaixo, e dê valores Verdadeiro (V) ou 
Falso (F). 

 
(  ) O PIA será elaborado sob a responsabilidade 

da equipe técnica do respectivo programa de 
atendimento, com a participação efetiva do 
adolescente e de sua família, representada 
por seus pais ou responsável. 

(  ) O acesso ao plano individual será vedado aos 
servidores do respectivo programa de 
atendimento, ao adolescente e a seus pais ou 
responsável, sendo permitida consulta 
apenas pelo Ministério Público e pelo 
defensor do adolescente. 

(  ) O PIA será elaborado no prazo de até 45 
(quarenta e cinco) dias da data do ingresso do 
adolescente no programa de atendimento. 

(  ) Para a elaboração do PIA, a direção do 
respectivo programa de atendimento, 
pessoalmente ou por meio de membro da 
equipe técnica, terá acesso aos autos do 
procedimento de apuração do ato infracional 
e dos procedimentos de apuração de outros 
atos infracionais atribuídos ao mesmo 
adolescente. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) F,F,V,V   c)  V,V,F,V 
b) F,V,F,F   d)  V,F,V,V 
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36) As Orientações Técnicas do Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) nos oferecem 
referências importantes sobre a atuação 
desenvolvida nesse serviço. Um dos conceitos 
apresentados nesse documento refere-se à 
referência, assim como a contrarreferência. 
Partindo da definição apresentada nas Orientações 
Técnicas do Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS), assinale a alternativa correta. 
a) A referência no âmbito do CRAS só se efetiva quando 

o usuário é atendido na rede socioassistencial, sendo 
vedado o encaminhamento do usuário ao CREAS 
(municipal, do DF ou regional) ou para o responsável 
pela proteção social especial do município (onde não 
houver CREAS) 

b) A função de referência se materializa quando a 
equipe processa, no âmbito do SUAS, as 
demandas oriundas das situações de 
vulnerabilidade e risco social detectadas no 
território, de forma a garantir ao usuário o acesso 
à renda, serviços, programas e projetos, 
conforme a complexidade da demanda 

c) A referência é exercida sempre que a equipe do 
CRAS recebe encaminhamento do nível de 
maior complexidade (proteção social especial) 
e garante a proteção básica 

d) A referência é contemplada quando o usuário 
está inserido em serviço, benefício, programa 
e/ou projeto de proteção básica 

 
37) As Orientações Técnicas do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) nos 
oferecem parâmetros e orientações a respeito 
da intervenção desenvolvida junto ao CRAS. 
Considere as indicações do referido 
documento, analise as afirmativas abaixo. 
I. A matricialidade sociofamiliar se refere à 

centralidade da família como núcleo social 
fundamental para a efetividade de todas as ações 
e serviços da política de assistência social. 

II. Ao eleger a matricialidade sociofamiliar como 
eixo do SUAS, a família é enfocada em seu 
contexto sociocultural e econômico, com 
composições distintas e dinâmicas próprias, 
fortalecendo a concepção tradicional de família 
como referência para a ação desenvolvida nos 
equipamentos como o CRAS. 

III. A matricialidade sociofamiliar pressupõe o 
reconhecimento, pela política de assistência 
social, da responsabilidade estatal de proteção 
social às famílias, apreendida como “núcleo 
social básico de acolhida, convívio, autonomia, 
sustentabilidade e protagonismo social” e 
“espaço privilegiado e insubstituível de proteção 
e socialização primárias” dos indivíduos. 

IV. Matricialidade sociofamiliar pressupõe 
compreender que o atendimento à família  deve ser 
planejado a partir do conhecimento dos técnicos, 
pois somente esses profissionais saberão as 
necessidades e expectativas diferenciadas dos 
seus membros que integram as famílias. 

 Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II, apenas  c)  II e IV, apenas 
b) II e III, apenas d)  I e III, apenas 

38) As Orientações Técnicas, do Centro de 
Referência Especializada de Assistência Social 
(CREAS) nos indicam os chamados eixos 
norteadores da intervenção nesses espaços. 
Considere o disposto nas Orientações 
Técnicas, do Centro de Referência 
Especializada de Assistência Social (BRASIL, 
2011), e os eixos norteadores do trabalho no 
CREAS para analisar as afirmativas abaixo. 

 
I. Atenção especializada e qualificação do 

atendimento. 
II. Mobilização e participação social.  
III. Oferta e referenciamento de serviço (s) 

especializado (s), conforme definição do 
órgão gestor. 

IV. Acesso a direitos socioassistenciais. 
 

 Assinale a alternativa correta 
 

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas 
 

39) Um dos profissionais que deve integrar a 
equipe dos Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos do SUAS é o 
orientador social, descrito também pelo termo 
educador social. Conforme o documento 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (BRASIL, 2017) há algumas 
especificidades que devem ser observadas 
para que um profissional possa desempenhar 
essa função de orientador social. A esse 
respeito analise as afirmativas abaixo. 

 
I. Possuir, no mínimo, nível médio de 

escolaridade, devendo ainda ser 
responsável pela criação de um ambiente 
de convivência participativo e 
democrático. 

II. Conhecer as situações de vulnerabilidade 
social e de risco das famílias beneficiárias 
de transferência de renda (BPC, PBF e 
outras) e as potencialidades do território 
de abrangência do CRAS. 

III. Possuir, no mínimo, nível superior, 
compondo assim a equipe do CRAS para 
ser referência aos grupos do SCFV. 

IV. Organizar, facilitar oficinas e desenvolver 
atividades individuais e coletivas de 
vivência nas unidades e/ou, na 
comunidade. 

 
 Assinale a alternativa correta. 
 

a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
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40) Observe o trecho a seguir: 
 
 

 “o trabalho interdisciplinar, base da atuação do 

CREAS, requer a adoção de estratégias que 

possibilitem a participação e o compartilhamento de 

concepções por todos os componentes da equipe.” 
(BRASIL, 2011, p.54) 

 
 
 

 A citação foi extraída das Orientações Técnicas: 
Centro de Referência Especializada de 
Assistência Social (CREAS). Analisando-a assim 
como o conteúdo vinculado sobre o trabalho 
interdisciplinar, analise as afirmativas abaixo, e 
de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 
(  ) A atuação em equipe, deve desconsiderar 

os princípios éticos de cada profissão bem 
como o sigilo profissional no CREAS. Cabe 
assim, a cada profissional, compartilhar 
todas as informações da vida e das 
situações vivenciadas pelos usuários com o 
restante da equipe. 

 
(  ) O desenvolvimento do trabalho em equipe 

interdisciplinar, o efetivo funcionamento da 
Unidade e a operacionalização da execução 
dos serviços especializados não 
demandarão a coordenação dos recursos 
humanos. 

 
(  ) Ao compartilhar diretrizes e princípios, o 

trabalho interdisciplinar não dilui as 
competências e atribuições de cada 
profissional. Nesse sentido, é fundamental 
considerar os distintos olhares e 
contribuições das diferentes áreas de 
formação, além da experiência profissional 
de cada integrante e sua função no CREAS. 

 
(  ) A troca de conhecimentos entre os 

profissionais e o estudo intersorial das 
situações atendidas potencializa a 
capacidade de responder às demandas 
complexas, observadas no cotidiano da 
Unidade. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
 

a) F, F, V, F 
b) F, F, V, V 
c) V, V, F, F 
d) V, F, V, V 

 

 


