
  

 

Concurso Público 
Primeira etapa - Prova Objetiva  

Código: 568 
 

EDUCADOR SOCIAL 
 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    
 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Conhecimentos Gerais: 

- Língua Portuguesa 
- Informática 
- Legislação 
 

Conhecimentos Específicos  

 
08 
06 
06 
 

30 
Total de questões                                                               -                                                       50 

 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do 

recinto de realização da prova após uma hora contada do seu efetivo início, podendo levar o seu caderno de provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, 
para conferência com o gabarito oficial. 

 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

  
Os benefícios da natação 

 
Uma piscina não é o primeiro lugar que muitas 

pessoas procuram quando querem emagrecer, mas, 
poderia ser. Nenhum outro treino queima calorias e 
aumenta o metabolismo, empregando todos os músculos 
do seu corpo (sem colocar estresse sobre as articulações) 
melhor que um treino de natação. 

A água pode ajudar a construir um corpo mais 
saudável. E ninguém precisa ser um medalhista de ouro 
olímpico para obter o corpo perfeito e saúde. De acordo 
com pesquisas, nadadores de todas as idades _______ 
mais níveis de massa magra muscular e cinturas e quadris 
mais finos que outros exercícios. 

Não é preciso nada complicado para praticar a 
natação: roupa de banho (maiô, sunga, biquíni), touca e 
óculos de natação. Pronto! Já se pode cair na água. 

Os benefícios da natação são muitos. Modelagem 
do corpo, queima de calorias e recrutamento muscular são 
apontados como os mais significativos. Um esforço 
simples queima cerca de 500 calorias por hora, enquanto 
um esforço vigoroso pode queimar quase 700 calorias. É 
claro que cada corpo é único e, por isso, esses valores 
podem variar. 

A água é cerca de 800 vezes mais densa que o ar 
e cada pontapé, empurrão e puxão é como um treino de 
resistência para todo o corpo, especialmente para as 
regiões dos quadris, braços, ombros e glúteos. Por isso, 
além de queimar calorias, você ______ massa muscular 
magra, que influencia no metabolismo e dá para queimar 
calorias até após a natação, enquanto você toma banho e 
se seca. 

A água neutraliza a gravidade, assim você se 
torna virtualmente sem peso, quando imerso, dando às 
suas articulações uma folga. Você pode nadar quase 
todos os dias sem o risco de acidentes, mas não se pode 
dizer o mesmo para corridas ou treinamentos de força. 

 
http://www.mulherdigital.com/beneficios-natacao/ - adaptado. 

 

1) Em relação à conjugação verbal, assinalar a alternativa 
que preenche as lacunas do texto CORRETAMENTE: 
 
a) obtiveram - constrói 
b) obteram - construí 
c) obtiverem - constroe 
d) obtém - construa 
 

2) Considerando-se o texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Só há queima de calorias quando é feito um esforço 

vigoroso, podendo queimar até 700 calorias. 
b) A natação pode ajudar a ter uma vida mais saudável, 

pois é possível nadar quase todos os dias e sem o risco 
de acidentes. 

c) Uma piscina é o primeiro lugar que muitas pessoas 
procuram quando querem emagrecer, mas não poderia 
ser, pois não queima tantas calorias, apenas aumenta o 
metabolismo de quem não pode colocar estresse sobre 
as articulações. 

d) A água é cerca de 500 vezes mais densa que o ar, 
portanto, um treino com esforço simples beneficia 
raramente as regiões dos quadris, braços, ombros e 
glúteos. 

 

3) Assinalar a alternativa que apresenta o sinônimo da 
palavra “imerso”: 
 
a) Imenso. 
b) Florescido. 
c) Submergido. 
d) Desfocado. 
 

4) Quanto à ortografia, assinalar a alternativa em que 
ambas as palavras estão redigidas CORRETAMENTE: 
 
a) Emitir - bróculis. 
b) Flauda - impnotizar. 
c) Himbernar - ventoinha. 
d) Constipação - embriaguez. 
 

5) São acentuadas: 
 
a) As palavras terminadas em “ens” e os ditongos abertos 

“éi, éu e ói”. 
b) As paroxítonas terminadas em “ão, ãos, ã, ãs, om, on, 

ons, um, uns, us, i, is, l, n, r, x, ps, t, ts” e ditongo 
crescente. 

c) As oxítonas terminadas em “i” e “u”. 
d) As proparoxítonas terminadas em “a”, “e” e “o”, 

seguidas ou não de “s”. 
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6) Assinalar a alternativa INCORRETA quanto à regência 
do verbo sublinhado: 
 

a) Baixou o preço do apartamento, então comprei-o. 
b) Seus tios chegaram, obedece-lhes enquanto eu estiver 

no trabalho. 
c) O rapaz visou ao colega atravessando a rua. 
d) Nada agradava ao seu irmão. 
 

7) Sobre objeto direto, objeto indireto, predicativo e 
complemento nominal, analisar os itens abaixo: 
 

I - Todos são termos acessórios da oração. 
II - Verbos de ação têm função de predicativo do sujeito. 
III - Complemento nominal é o sintagma que complementa 

o sentido de um substantivo derivado de verbo e que na 
frase com o verbo equivalente corresponde a um 
complemento (direto ou indireto), expresso por um 
sintagma nominal ou uma oração integrante objetiva. 

IV - Complemento verbal é o que completa o sentido do 
verbo e normalmente vem ligado a ele; pode ser: o 
objeto direto, o objeto indireto e o predicativo. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente o item IV. 
 

8) Assinalar a alternativa que apresenta uma oração 
coordenada sindética adversativa: 
 

a) Ou você estuda ou você vai à festa. 
b) Alberto para, pensa. 
c) O vídeo não foi salvo nem as fotografias. 
d) Amor é igual fumaça: sufoca, mas passa. 
 

INFORMÁTICA 
 

Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, 
as barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão, conforme exposto anteriormente. 
 

9) Sobre a forma de criar um atalho na área de trabalho 
do computador, assinalar a alternativa CORRETA: 
 

a) Clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar 
da área de trabalho, selecionar Novo e, em seguida, 
clicar em Atalho. 

b) Abrir o programa que se deseja criar o atalho e clicar 
duas vezes na barra de tarefas. O atalho será criado 
automaticamente. 

c) Para a criação de atalho é necessário estar conectado 
à Internet. 

d) O atalho poderá ser criado inicialmente a partir do 
menu Iniciar, clicando-se em seguida em Atalho. 

10) Um administrador de repartição, cansado de esquecer 
as várias senhas utilizadas na Internet, pediu ao 
responsável pelos computadores uma solução para seu 
problema utilizando o navegador Mozilla Firefox 42. 
Assinalar a alternativa que pode resolver o problema do 
administrador sem comprometer a segurança: 
 

a) Deixar todas as senhas salvas no computador. 
b) Utilizar a opção “Senha mestra”. 
c) Salvar todas as senhas como administrador. 
d) Configurar o Firefox para “Acesso não permitido” às 

senhas salvas. 
 

11) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para 
Internet, em relação à exploração de vulnerabilidades, 
analisar os itens abaixo: 
 

I - Uma vulnerabilidade é definida como uma condição 
que, quando explorada por um atacante, pode resultar 
em uma violação de segurança. Exemplos de 
vulnerabilidades são falhas no projeto, na 
implementação ou na configuração de programas, 
serviços ou equipamentos de rede. 

II - Um ataque de exploração de vulnerabilidades ocorre 
quando um atacante, utilizando-se de uma 
vulnerabilidade, tenta executar ações maliciosas, como 
invadir um sistema, acessar informações confidenciais, 
disparar ataques contra outros computadores ou tornar 
um serviço inacessível. 

 

a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

12) Considerando-se o Windows 7, numerar a 2ª coluna 
de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) Ajustar configurações do computador. 
(2) Disco rígido. 
(3) Sistema de arquivo. 
 

(---) NTFS. 
(---) Menu Iniciar. 
(---) Dispositivo de armazenamento. 
 

a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 3 - 1 - 2. 
 

13) A respeito das permissões da impressora no Windows 
7, assinalar a alternativa CORRETA: 
 

a) Imprimir: por padrão, cada usuário precisa entrar com a 
permissão de administrador para executar impressões. 

b) Gerenciar documentos: o usuário pode fazer uma 
pausa, continuar, reiniciar, cancelar e reorganizar a 
ordem dos documentos enviados por todos os usuários. 
No entanto, ele não pode enviar documentos para a 
impressora ou controlar o status da impressora. 

c) Gerenciar impressoras: permite escolher permissões 
para outros usuários, mas não tem o controle 
administrativo da impressora.  

d) Permissões especiais: obrigatória para quem envia 
impressão pela Internet. 
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14) Trata-se do componente de uma placa-mãe 
responsável por executar e processar as principais 
instruções dos programas. Existem vários tipos de modelo 
desse componente e conforme aumenta a sua rapidez 
melhor será a execução dos programas na máquina. Esse 
componente é o: 
 
a) Spooler. 
b) COM1. 
c) Processador. 
d) Mouse. 
  

LEGISLAÇÃO 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso, exceto a 
Constituição Federal, cujas atualizações deverão ser 
consideradas até a Emenda Constitucional nº 67/10. 
 

15) Considerando-se o que dispõe a Constituição Federal 
em seu capítulo sobre a Administração Pública, assinalar 
alternativa que apresenta uma informação INCORRETA: 
 
a) A Administração Pública Direta e Indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

b) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos 
pelo Poder Executivo. 

c) O direito à livre associação sindical não é garantido ao 
servidor público civil. 

d) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, aquele aprovado em concurso público de 
provas ou de provas e títulos será convocado com 
prioridade sobre novos concursados para assumir 
cargo ou emprego na carreira. 

 

16) Segundo a Constituição Federal, a seguridade social 
compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos 
da lei, organizar a seguridade social, com base nos 
seguintes objetivos, EXCETO: 
 
a) Uniformidade da base de financiamento. 
b) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 

às populações urbanas e rurais. 
c) Irredutibilidade do valor dos benefícios. 
d) Universalidade da cobertura e do atendimento. 
 

17) Em conformidade com a Constituição Federal e 
considerando-se o que dispõe o capítulo sobre a família, a 
criança, o adolescente, o jovem e o idoso, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Entende-se como entidade familiar a comunidade formada 
por qualquer dos pais e seus descendentes (1ª parte). A 
família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. O casamento é civil e a celebração é gratuita, 
porém, o casamento religioso não tem efeito civil, nos 
termos da lei (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

18) Segundo a Lei Orgânica do Município, são direitos dos 
servidores públicos do Município, além de outros previstos 
na Constituição Federal e nas leis, os seguintes: 
 
I - Redutibilidade de vencimentos ou salários. 
II - Décimo terceiro salário ou vencimento, com base na 

remuneração integral ou no valor dos proventos da 
aposentadoria.  

III - Duração do trabalho normal não superior a oito horas 
diárias e quarenta semanais, facultada a compensação 
de horários e a redução da jornada, na forma da lei. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

19) De acordo com a Lei Complementar Municipal 
nº 3.673/91 e considerando-se o que está disposto sobre 
o regime de trabalho, marcar C para as afirmativas Certas, 
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A frequência do servidor será controlada pelo ponto e 

pela forma determinada quanto aos servidores não 
sujeitos ao ponto. 

(---) O Prefeito determinará, quando não estabelecido em 
lei ou regulamento, o horário de expediente das 
repartições, que será único para os servidores 
detentores de carga horária de 33 horas semanais e 
em turnos e plantões. 

(---) Os Secretários Municipais e titulares de autarquias e 
fundações não poderão autorizar horário de trabalho 
diferente do normal para um dado órgão, para 
determinadas atividades ou mesmo para um servidor, 
mesmo que cumprido o número de horas semanais 
estabelecidos. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
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20) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - O servidor gozará de férias anuais, devendo ser pagas 

com 50% a mais de sua remuneração normal. 
II - Somente depois do segundo ano de efetivo exercício 

adquirirá o servidor direito às primeiras férias; nos anos 
seguintes serão anuais. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos.  
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) Em conformidade com a Constituição Federal, em 
relação ao que está disposto no capítulo sobre a família, a 
criança, o adolescente, o jovem e o idoso, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 

à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.  

II - O Estado promoverá programas de assistência integral 
à saúde da criança, do adolescente e do jovem, 
admitida a participação de entidades não 
governamentais, mediante políticas específicas e 
obedecendo a alguns preceitos, como, por exemplo, 
criação de programas de prevenção e atendimento 
especializado para as pessoas portadoras de 
deficiência física, sensorial ou mental, bem como de 
integração social do adolescente e do jovem portador 
de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho 
e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e 
serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos 
arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

22) Segundo o Decreto nº 3.298/99, a redução efetiva e 
acentuada da capacidade de integração social, com 
necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou 
recursos especiais para que a pessoa portadora de 
deficiência possa receber ou transmitir informações 
necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho 
de função ou atividade a ser exercida, denomina-se: 
 
a) Capacidade. 
b) Deficiência. 
c) Incapacidade. 
d) Deficiência permanente. 
 

23) De acordo com a Lei nº 7.853/89, dentre outros, 
constitui crime punível com reclusão de um a quatro anos 
e multa:  
 
I - Recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer 

cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno em 
estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, 
público ou privado, por motivos derivados da deficiência 
que porta. 

II - Obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a 
qualquer cargo público, por motivos derivados de sua 
deficiência. 

III - Negar, sem justa causa, a alguém, por motivos 
derivados de sua deficiência, emprego ou trabalho. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

24) Em conformidade com a Lei nº 8.069/90 - ECA, em 
relação ao que dispõe sobre a liberdade assistida, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A liberdade assistida será adotada sempre que se 

afigurar a medida mais adequada para o fim de 
acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. 

(---) A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo 
de seis anos, podendo a qualquer tempo ser 
prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, 
ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. 

(---) Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão 
da autoridade competente, a realização do encargo 
de, entre outros, supervisionar a frequência e o 
aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, 
inclusive, sua matrícula. 

 
a) C - C - E. 
b) C - E - C. 
c) E - C - C. 
d) E - C - E. 
 

25) De acordo com o que dispõe a Lei nº 8.069/90 - ECA 
sobre o regime de semiliberdade, analisar a sentença 
abaixo: 
 
O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o 
início, ou como forma de transição para o meio aberto, 
possibilitada a realização de atividades externas, 
independentemente de autorização judicial (1ª parte). São 
obrigatórias a escolarização e a profissionalização, 
devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos 
existentes na comunidade (2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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26) Em relação ao que dispõe a Lei nº 8.069/90 - ECA, em 
seu capítulo sobre as medidas socioeducativas, analisar 
os itens abaixo: 
 
I - A advertência consistirá em admoestação verbal, que 

será reduzida a termo e assinada. 
II - A internação não constitui medida privativa da 

liberdade. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

27) Em conformidade com o que dispõe a Lei 
nº 11.340/06, assinalar a alternativa que apresenta uma 
informação INCORRETA: 
 
a) Toda mulher, independentemente de classe, raça, 

etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 
educacional, idade e religião, goza dos direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe 
asseguradas as oportunidades e facilidades para viver 
sem violência, preservar sua saúde física e mental e 
seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 

b) Serão asseguradas às mulheres as condições para o 
exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à 
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, 
ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária. 

c) A violência doméstica e familiar contra a mulher 
constitui uma das formas de violação dos direitos 
humanos. 

d) A política pública que visa consentir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio 
de um conjunto articulado de ações da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de 
ações governamentais.  

 

28) Em conformidade com a Lei nº 10.741/03 - Estatuto do 
Idoso, analisar a sentença abaixo: 
 
O Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual ou inferior a 60 
anos (1ª parte). O idoso goza de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo 
da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-
se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 
e facilidades, para preservação de sua saúde física e 
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual 
e social, em condições de liberdade e dignidade (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

29) De acordo com a Lei nº 10.741/03 - Estatuto do Idoso, 
é INCORRETO afirmar que: 
 
a) É dever exclusivo do Estado prevenir a ameaça ou 

violação aos direitos do idoso. 
b) Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de 

negligência, discriminação, violência, crueldade ou 
opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação 
ou omissão, será punido na forma da lei. 

c) Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade 
competente qualquer forma de violação a esta Lei que 
tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. 

d) O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua 
proteção um direito social, nos termos desta Lei e da 
legislação vigente. 

 

30) Considerando-se o que dispõe a Lei nº 10.741/03 - 
Estatuto do Idoso, sobre os alimentos, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei 

civil. 
II - A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso 

optar entre os prestadores. 
III - Se o idoso ou seus familiares não possuírem 

condições econômicas de prover o seu sustento, 
impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito 
da assistência social. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

31) Segundo a Lei nº 12.594/12, a execução das medidas 
socioeducativas serão regidas por princípios. Em relação 
a alguns desses princípios, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Legalidade, podendo o adolescente receber 

tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto 
se necessário. 

(---) Excepcionalidade da intervenção judicial e da 
imposição de medidas, favorecendo-se meios de 
autocomposição de conflitos.  

(---) Prioridade a práticas ou medidas que sejam 
restaurativas e, sempre que possível, atendam às 
necessidades das vítimas. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 



 
 

 

www.objetivas.com.br  6 

 

32) Segundo a Lei nº 8.742/93 - LOAS, a organização da 
assistência social tem como base as seguintes diretrizes: 
 
I - Centralização político-administrativa para os Estados e 

comando múltiplo das ações em cada esfera de 
governo. 

II - Participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis.  

III - Primazia da responsabilidade do Estado na condução 
da Política de Assistência Social em cada esfera de 
governo. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

33) De acordo com a Resolução CNAS nº 145/04 - Política 
Nacional de Assistência Social (PNAS), a PNAS rege-se 
pelos seguintes princípios democráticos, EXCETO: 
 
a) Banalização do atendimento às necessidades sociais 

sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
b) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas.  

c) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao 
seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem 
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se 
qualquer comprovação vexatória de necessidade. 

d) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas 
e projetos assistenciais, bem como dos recursos 
oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 
concessão. 

 

34) Segundo a Resolução CNAS nº 33/12 - Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 
Social - NOB/SUAS, são objetivos do SUAS: 
 
I - Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento 

e a cooperação técnica entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios que, de modo 
articulado, operam a proteção social não contributiva e 
garantem os direitos dos usuários. 

II - Estabelecer as responsabilidades da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
organização, regulação, manutenção e expansão das 
ações de assistência social. 

III - Definir os níveis de gestão, de acordo com estágios de 
organização da gestão e ofertas de serviços pactuados 
municipalmente. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

35) De acordo com a Resolução CNAS nº 33/12 - Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 
Social - NOB/SUAS, assinalar a alternativa que NÃO 
apresenta um princípio organizativo do SUAS: 
 
a) Gratuidade. 
b) Intersetorialidade. 
c) Integralidade da proteção social. 
d) Iniquidade. 
 

36) Segundo a Resolução CNAS nº 33/12 - Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 
Social - NOB/SUAS, são princípios éticos para a oferta da 
proteção socioassistencial no SUAS: 
 
I - Defesa incondicional da liberdade, da dignidade da 

pessoa humana, da privacidade, da cidadania, da 
integridade física, moral e psicológica, dos direitos 
socioassistenciais, do protagonismo e da autonomia 
dos usuários, bem como a recusa de práticas de 
caráter clientelista, vexatório ou com intuito de benesse 
ou ajuda.  

II - Respeito à pluralidade e diversidade cultural, 
socioeconômica, política e religiosa e combate às 
discriminações etárias, étnicas, de classe social, de 
gênero, por orientação sexual ou por deficiência, dentre 
outras. 

III - Oferta de serviços, programas, projetos e benefícios 
públicos gratuitos com qualidade e continuidade, que 
garantam a oportunidade de convívio para o 
fortalecimento de laços familiares e sociais.  

IV - Garantia da laicidade na relação entre o cidadão e o 
Estado na prestação e divulgação das ações do SUAS. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

37) Considerando-se a Resolução CNAS nº 109/09 que 
aprova a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais, assinalar a alternativa que apresenta 
um serviço de proteção social especial de alta 
complexidade: 
 
a) Serviço de proteção e atendimento integral à família - 

PAIF. 
b) Serviço de proteção social básica no domicílio para 

pessoas com deficiência e idosas. 
c) Serviço de proteção em situações de calamidades 

públicas e de emergências. 
d) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. 
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38) De acordo com as Orientações Técnicas: Serviços de 
Acolhimento para Crianças e Adolescentes e 
considerando-se o que dispõe sobre os parâmetros para a 
organização dos serviços de acolhimento para crianças e 
adolescentes, a respeito do abrigo institucional, analisar a 
sentença abaixo: 
 
É um serviço que oferece acolhimento provisório para 
crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por 
meio de medida protetiva de abrigo em função de 
abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-
se temporariamente impossibilitados de cumprir sua 
função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o 
retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua 
impossibilidade, encaminhamento para família substituta 
(1ª parte). O abrigo institucional deve ser localizado em 
áreas residenciais, distanciando-se excessivamente, do 
ponto de vista geográfico e socioeconômico, da realidade 
de origem das crianças acolhidas. O público alvo dos 
abrigos institucionais são crianças de 0 a 12 anos 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

39) Segundo as Orientações Técnicas: Serviços de 
Acolhimento para Crianças e Adolescentes, os serviços de 
acolhimento para crianças e adolescentes deverão 
estruturar seu atendimento de acordo com alguns 
princípios. Considerando-se o princípio da 
excepcionalidade do afastamento do convívio familiar, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Todos os esforços devem ser empreendidos no 

sentido de manter o convívio com a família (nuclear ou 
extensa, em seus diversos arranjos), a fim de garantir 
que o afastamento da criança ou do adolescente do 
contexto familiar seja uma medida excepcional, 
aplicada apenas nas situações de grave risco à sua 
integridade física e/ou psíquica. 

(---) Para que esse princípio possa ser aplicado, é 
importante que se promova o fortalecimento, a 
emancipação e a inclusão social das famílias, por 
meio do acesso às políticas públicas e às ações 
comunitárias. 

(---) Como o afastamento do convívio familiar traz 
profundas implicações, tanto para a criança e o 
adolescente quanto para a família, deve-se recorrer a 
essa medida apenas quando representar o melhor 
interesse da criança ou do adolescente e o menor 
prejuízo ao seu processo de desenvolvimento. 
Destaca-se que tal medida deve ser aplicada apenas 
nos casos em que não for possível realizar uma 
intervenção mantendo a criança ou adolescente no 
convívio com sua família (nuclear ou extensa). 

 
a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

40) Em conformidade com AROLA, independentemente 
do enfoque que se adote, a Educação Social estará 
determinada por duas características distintivas que são:  
 
I - Seu âmbito social. 
II - Seu caráter pedagógico. 
III - Seu caráter psicológico. 
IV - Seu caráter impulsivo. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens III e IV. 
 

41) Segundo Quintana in MACHADO, a pedagogia social, 
como uma das áreas no campo de trabalho social, 
envolve uma série de especialidades que, dentre elas, 
podem ser citadas:  
 
I - Atenção à infância com problemas (abandono, 

ambiente familiar desestruturado etc). 
II - Atenção à terceira idade. 
III - Animação sociocultural. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

42) De acordo com MACHADO, em relação ao Educador 
Social, analisar os itens abaixo: 
 
I - Tem a pedagogia social como referência.  
II - Atua no campo de intervenção socioeducativa, ao 

mesmo tempo em que a ele compete a assistência 
social e a análise sistemática da realidade.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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43) Segundo HUTZ, uma criança será considerada em 
situação de risco quando o seu desenvolvimento não 
ocorrer conforme o esperado para sua faixa etária e para 
os parâmetros de sua cultura. Os fatores de risco 
associados ao desenvolvimento de distúrbios abrangem 
características individuais e ambientais. Em relação a 
essas características, numerar a 2ª coluna de acordo com 
a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Características individuais. 
(2) Características ambientais. 
 
(---) Sexo.  
(---) Eventos estressantes da vida.  
(---) Habilidades sociais e intelectuais.  
(---) História genética.  
(---) Área residencial. 
 
a) 1 - 2 - 1 - 1 - 2. 
b) 2 - 1 - 2 - 2 - 2. 
c) 1 - 1 - 2 - 1 - 1. 
d) 1 - 2 - 1 - 2 - 1. 
 

44) Segundo HUTZ, marcar C para as afirmativas Certas, 
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A família é responsável pelo processo de socialização 

da criança, por meio do qual a criança adquire 
comportamentos, habilidades e valores apropriados e 
desejáveis em sua cultura. 

(---) A criança é socializada mais efetivamente por 
cuidadores que têm objetivos claros, fazem cumprir as 
regras e transmitem sua mensagem de forma simples, 
firme e consistente. 

(---) É na primeira infância que a criança adquire mais 
ativa e rapidamente um padrão de comportamento 
social, o que acontece unicamente por meio de sua 
interação com a família. 

 
a) E - C - E. 
b) C - C - E. 
c) E - E - C. 
d) C - E - C. 
 

45) Segundo HUTZ, no que se refere aos efeitos das 
experiências de abuso, as crianças abusadas sofrem 
mais: 
 
I - Problemas de saúde.  
II - Problemas de comportamento.  
III - Déficits cognitivos e socioemocionais.  
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

46) Segundo OUTEIRAL, em relação à adolescência, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Adolescência inicial. 
(2) Adolescência média. 
(3) Adolescência final. 
 
(---) É caracterizada, basicamente, pelas transformações 

corporais e alterações psíquicas derivadas desses 
acontecimentos. 

(---) Tem vários elementos importantes, entre os quais o 
estabelecimento de novos vínculos com os pais. 

(---) Tem como seu elemento central as questões 
relacionadas à sexualidade, em especial a passagem 
da bissexualidade para a heterossexualidade. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 2 - 1 - 3. 
c) 1 - 3 - 2. 
d) 3 - 1 - 2. 
 

47) Em conformidade com Zola in MIOTO, CAMPOS e 
CARLOTO, as sociedades humanas, no decorrer da 
história, criaram formas de proteger seus membros para a 
produção e reprodução da espécie. Em relação a esse 
tema, analisar a sentença abaixo: 
 
Nas sociedades modernas, a proteção social dos 
indivíduos, e da sociedade como um todo, ocorre pela 
combinação das funções da família, do trabalho e do 
Estado, que exercem, entre si, poderes e produzem 
efeitos, conforme a dinâmica e as forças sociais (1ª parte). 
As transformações familiares, inseparáveis do massivo 
ingresso da mulher no mundo do trabalho e da 
democratização das relações sociais, vêm alterando a 
composição familiar e sua dinâmica interna, impactando 
na tão naturalizada capacidade de proteção social 
(2ª parte). A interdependência do trabalho e a organização 
familiar podem ser observadas pela dificuldade da família, 
em especial da mulher, em conciliar as atividades 
familiares com o trabalho remunerado e manter a base 
relacional em equilíbrio (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
d) Totalmente incorreta. 
 



 
 

 

9  www.objetivas.com.br 

 

48) Em conformidade com MIOTO, CAMPOS e 
CARLOTO, a PNAS estabelece que no trabalho com 
famílias deve-se considerar novas referências para a 
compreensão dos diferentes arranjos familiares, 
superando o reconhecimento de um modelo único 
baseado na família nuclear, partindo do suposto de que 
são funções básicas das famílias:  
 
I - Prover a proteção e a socialização dos seus membros. 
II - Constituir-se única e exclusivamente como referências 

de vínculos afetivos e sociais. 
III - Ser mediadora das relações dos seus membros com 

outras instituições sociais e com o Estado. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

49) Considerando-se as formas de violência, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Por negligência. 
(2) Psicológica. 
(3) Física. 
 
(---) É a praticada pelo abandono de crianças, 

adolescentes, parceiros, idosos ou qualquer outra 
pessoa que necessite de auxílio para a manutenção 
de sua saúde.  

(---) Quando envolve agressão verbal, ameaças, gestos e 
posturas agressivas. 

(---) Quando envolve agressão direta contra alguém, 
havendo alguma forma de contato físico. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

50) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) É considerado trabalho infantil, no Brasil, aquele 

realizado por crianças ou adolescentes com idade 
inferior a 16 anos, a não ser na condição de aprendiz, 
quando a idade mínima permitida passa a ser de 14 
anos. 

(---) A idade mínima para o trabalho doméstico é 18 anos. 
Assim, todo trabalho doméstico realizado antes dessa 
idade será considerado infantil. 

 
a) C - E. 
b) C - C. 
c) E - C. 
d) E - E. 
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