
Prefeitura de Florianópolis
Concurso Público • Edital 002/2019

  http://florianopolis.fepese.org.br

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.

17 de novembro

8 às 12h

45 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
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Língua Portuguesa 10 questões

Leia o texto.

Sempre fora invejosa; com a idade aquele sentimento 
exagerou-se de um modo áspero, invejava tudo na 
casa: a sobremesas que os amos comiam, a roupa 
branca que vestiam. As noites de soirée*, de teatro, 
exasperavam-na. Quando havia passeios projetados, 
se chovia de repente, que felicidade! O aspecto das 
senhoras vestidas e de chapéu, olhando por dentro 
das vidraças com um tédio infeliz, deliciava-a, fazia-a 
loquaz:

— Ai, minha senhora! É um temporal desfeito! 
É a cântaros, está para todo o dia! Olha o ferro!

E muito curiosa; era fácil encontrá-la, de repente, 
cosida por detrás de uma porta com a vassoura a 
prumo, o olhar aguçado. Qualquer carta que vinha era 
revirada, cheirada… Remexia sutilmente em todas as 
gavetas abertas; vasculhava em todos os papéis atira-
dos. Tinha um modo de andar ligeiro e surpreendedor. 
Examinava as visitas. Andava à busca de um segredo, 
de um bom segredo! Se lhe caía um nas mãos!

Era muito gulosa. Nutria o desejo insatisfeito de comer 
bem, de petiscos, de sobremesas. Nas casas em que 
servia ao jantar, o seu olho avermelhado seguia avida-
mente as porções cortadas à mesa; e qualquer bom 
apetite que repetia exasperava-a, como uma diminui-
ção de sua parte. De comer sempre os restos ganhava 
o ar agudo – o seu cabelo tomara tons secos, cor de 
rato. Era lambareira: gostava de vinho; em certos dias 
comprava uma garrafa de oitenta réis, e bebia-a só, 
fechada, repimpada, com estalos da língua, a orla do 
vestido um pouco erguida, revendo-se no pé.

Eça de Queirós. O primo Basílio

*espécie de reunião social

1. Analise as afirmativas abaixo, tomando por base o 
texto.

1. O texto descreve uma personagem e mos-
tra, predominantemente, características 
psicológicas.

2. Três fortes sentimentos da personagem são 
apresentados no texto: cobiça, curiosidade e 
gula.

3. A personagem ficava quase louca com a não 
concretização de uma programação feita pela 
família a que servia.

4. A comparação a um rato se deve ao hábito de 
comer restos o que lhe dava um “ar agudo”.

5. Não há no texto nenhuma descrição de 
aspecto exterior da personagem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

2. Observe as frases retiradas do texto e assinale a 
alternativa que traduz corretamente o significado da 
palavra sublinhada no contexto.

a. SQUARE “fazia-a loquaz” / maluca
b. Check-square “cosida por detrás de uma porta” / colada
c. SQUARE “olhando por dentro das vidraças com um tédio 

infeliz” / olhar
d. SQUARE “bom apetite que repetia exasperava-a” /  

distraía sua atenção
e. SQUARE “seu olho avermelhado seguia avidamente as 

porções” / ligeiramente
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3. Observe a frase retirada do texto:

“Nutria o desejo insatisfeito de comer bem”.

Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Essa frase resume o tema do texto.
b. SQUARE O verbo “nutrir” está no presente do indicativo 

e descreve o sentimento da personagem.
c. SQUARE As palavras: “insatisfeito” e “bem” flexionam-se 

no plural de forma semelhante.
d. Check-square A personagem não comia bem, segundo sua 

percepção.
e. SQUARE Se a palavra “desejo” estivesse no plural, o verbo 

“nutrir” também deveria estar: “nutriam os 
desejos”.

4. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto 
da crase, como em: “Andava à busca de um segredo”.

a. SQUARE Andava à cavalo pela relva.
b. SQUARE Escreveu à lápis aquela carta.
c. Check-square No final da rua, vire à esquerda.
d. SQUARE Recusou a oferta à sangue frio.
e. SQUARE Comprei a televisão à prazo.

5. Observe a frase:

“… em certos dias comprava uma garrafa de oitenta 
réis, e bebia-a só”

Assinale a alternativa correta.

a. Check-square Em “bebia-a” temos um pronome oblíquo, reto-
mando a palavra “garrafa”.

b. SQUARE A palavra “réis” não é mais usada hoje e, pelas 
regras de acentuação vigentes, perde o acento, 
como a palavra “ideia”. Aqui foi mantido o acento 
gráfico, pois o texto retrata uma época passada.

c. SQUARE Em “Ela bebia a garrafa”, temos um pronome 
oblíquo retomando o nome da personagem do 
texto.

d. SQUARE O verbo “comprava” indica uma ação passada e 
concluída; está, pois no pretérito perfeito.

e. SQUARE A palavra “só” é acentuada graficamente por se 
tratar de um monossílabo átono terminado em 

“o”.

6. Somente uma das frases apresenta correta coloca-
ção pronominal, assinale-a.

a. SQUARE Não pergunte-me nada.
b. Check-square Chegou alegre, trazendo-lhe flores.
c. SQUARE Quero que diga-lhe a verdade, ela é invejosa!
d. SQUARE Estava escrito no memorando: “Me apresente 

os resultados do projeto, com urgência”.
e. SQUARE Acompanharia-te se pudesse!

7. Assinale a alternativa cuja frase apresenta a pon-
tuação correta.

a. SQUARE Que queres tu rapaz!
b. SQUARE Notamos sua presença no soirée, que por sinal, 

estava agradabilíssimo.
c. SQUARE A apresentação da orquestra no baile de forma-

tura, foi espetacular!
d. Check-square Isso, entretanto, não foi suficiente para acalmar 

sua fome de doces.
e. SQUARE Podes por um momento, prestar atenção ao 

que te digo?

8. Na redação oficial, a norma culta é obrigatória.

Nesse sentido assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Vossa Senhoria, com vossas promessas, há de 
fazer um bom trabalho.

b. SQUARE Poderão haver muitos outros problemas advin-
dos da gestão anterior.

c. SQUARE Naquela sessão, já fazem, pelo menos, três 
semanas que o chefe não comparece.

d. SQUARE Haja visto o apagão ocorrido às três hs, foram 
suspensas as atividades.

e. Check-square Informaremos a autoridade nominada neste 
ofício sobre a impossibilidade de agendarmos 
sua visita oficial ao Museu daquela cidade.



 Página 5

Prefeitura de Florianópolis • Concurso Público • Edital 002/2019

M04 Educador Social

Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e culturais 5 questões

11. O IBGE divulgou este ano as estimativas das 
populações residentes nos 5.570 municípios brasilei-
ros, com data de referência em 1o de julho de 2019.

Estima-se que o Brasil tenha mais de      
milhões de habitantes e uma taxa de crescimento 
populacional de 0,79% ao ano.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. Check-square 210,1
b. SQUARE 212,9
c. SQUARE 213,7
d. SQUARE 214,2
e. SQUARE 215,3

12. Analise as afirmativas abaixo sobre o povoamento 
do território catarinense.

1. Quando Manoel Preto recebeu a governadoria 
da Ilha de Santa Catarina, em 1629, iniciou-se 
o processo de concessões de terras no litoral.

2. Em torno de 1658, Manoel Lourenço de 
Andrade, acompanhado de familiares, traba-
lhadores livres e escravos, tomou posse de uma 
sesmaria nas proximidades do rio São Francisco.

3. O Bandeirante Francisco Dias Velho, em 
torno de 1673, acompanhado de familiares e 
indígenas, deu início ao povoamento da ilha, 
com a fundação da vila de Nossa Senhora do 
Desterro.

4. Após a chegada do grupo de Dias Velho, cente-
nas de vicentistas se instalaram na vila de Nossa 
Senhora do Desterro, que foi destruída por 
piratas em 1675 e sua população, dizimada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Em: “Nas casas em que servia ao jantar”, o verbo 
“servir” é transitivo direto. Tem o significado de 
servir as pessoas na hora do jantar.

b. SQUARE Em: “Eu aspiro o pó da tua ganância e tu aspiras 
à posição mais alta da empresa”, a regência do 
verbo “aspirar” está correta, já que ambos os 
objetos são diretos.

c. SQUARE O verbo preferir pede dois complementos. 
Exemplo disso é a frase: “Ela preferia mais doces 
do que salgados, já que era uma glutona.” Os 
complementos, neste caso, são: “doces” e “salga-
dos”. Está, pois, correta a regência verbal na frase.

d. SQUARE Analise as frases: “Quero um lugar à mesa” e 
“Quero bem a você”. Nessas frases o verbo 
“querer” apresenta, em ambas as frases, objeto 
indireto, a saber: “à mesa” e “a você”. Pode-se 
dizer, então, que nesse contexto esse verbo é 
transitivo indireto.

e. Check-square Observe: “Avisei a ele que teremos uma reunião 
social, ou como dizem os franceses, um “soirée.” 
Nessa frase, a regência do verbo “avisar” está 
correta, pois nesse contexto ele pede dois 
complementos: um indireto e outro direto, 
respectivamente.

10. Assinale a alternativa cuja frase apresenta correta 
concordância nominal ou verbal.

a. SQUARE A casa estava meia desarrumada.
b. SQUARE Haviam muitos talheres naquela mesa.
c. SQUARE Doce ou chocolate faz mal para minha saúde, 

pois não posso ingerir nem açúcar, nem cacau.
d. Check-square Naquela formatura, discursaram formando e 

paraninfo.
e. SQUARE Podem haver mais oportunidade para ela matar 

sua fome!
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Noções de Informática 5 questões

16. São formas válidas de exibição do Painel de Con-
trole do Windows 10 Pro em português.

1. Detalhes
2. Categoria
3. Ícones pequenos
4. Ícones grandes

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

17. Assinale a alternativa que contém uma opção 
válida para aferir a velocidade do processador e a 
quantidade de memória RAM existente no computa-
dor em um sistema operacional Windows 10 Pro em 
português a partir do Painel de Controle no modo de 
exibição de ícones pequenos.

a. Check-square Sistema
b. SQUARE Propriedades
c. SQUARE Segurança e Recursos
d. SQUARE Manutenção e Programas
e. SQUARE Gerenciador de Recursos

18. São Ferramentas Administrativas do Windows 10 
Pro em português.

1. Desfragmentar e Otimizar Unidades
2. Central de Rede e Compartilhamento
3. Agendador de Tarefas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

13. São referências à desigualdade na produção e 
distribuição de alimentos no Brasil.

1. O Brasil é um dos maiores produtores de ali-
mento no mundo.

2. Mais de 1 milhão de brasileiros sofre com 
desnutrição pela falta de alimentos.

3. Em torno de 70% dos brasileiros apresentam 
problemas de peso e obesidade pelo excesso 
de consumo de alimentos.

4. É gritante a desigualdade na distribuição de 
alimentos, pois muitos brasileiros não têm 
recursos suficientes para adquiri-los.

5. Aproximadamente, 20 % de todo o alimento 
produzido no país são desperdiçados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

14. Assinale a alternativa correta sobre um problema 
ecológico relevante ocorrido no Brasil, no segundo 
semestre do ano em curso.

a. SQUARE Poluição do Rio Canoas.
b. Check-square Incêndios na floresta amazônica.
c. SQUARE Vazamento radioativo em Angra II.
d. SQUARE Ruptura da Barragem de Brumadinho.
e. SQUARE Explosão de oleoduto da Petrobras em 

São Paulo.

15. Assinale a alternativa correta sobre a indústria 
instalada no município de Florianópolis e que supera 
a indústria do turismo em arrecadação:

a. SQUARE Têxtil.
b. SQUARE Moveleira.
c. Check-square Tecnológica.
d. SQUARE Pesqueira.
e. SQUARE Naval.
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23. Entre 13 trabalhadores de uma empresa serão 
escolhidos 1 para receber um prêmio de R$ 1000,00 e 
outro para receber um prêmio de R$ 900,00.

De quantas maneiras diferentes pode ser feita a esco-
lha dos trabalhadores que receberão os prêmios?

a. SQUARE Mais do que 170
b. SQUARE Mais do que 160 e menos que 170
c. Check-square Mais do que 150 e menos que 160
d. SQUARE Mais do que 140 e menos que 150
e. SQUARE Menos do que 140

24. Uma pessoa possui uma lista com 10 cidades que 
gostaria de visitar. Em suas férias decide ir conhecer 
duas destas 10 cidades.

De quantas maneiras diferentes ela pode escolher as 
cidades que irá conhecer durante suas férias?

a. SQUARE Mais do que 70
b. SQUARE Mais do que 60 e menos que 70
c. SQUARE Mais do que 50 e menos que 60
d. Check-square Mais do que 40 e menos que 50
e. SQUARE Menos do que 40

25. Assinale a alternativa com a afirmação logica-
mente equivalente à sentença “Se João é bondoso e 
José não é confiante, então Maria não é egoísta”.

a. Check-square Se Maria é egoísta então João não é bondoso 
ou José é confiante.

b. SQUARE Se Maria é egoísta então João não é bondoso e 
José é confiante.

c. SQUARE Se Maria não é egoísta então João é bondoso e 
José não é confiante.

d. SQUARE Se Maria não é egoísta então João é bondoso 
ou José não é confiante.

e. SQUARE Se Maria é egoísta então João é bondoso ou 
José é confiante.

19. Qual o conjunto de teclas de atalho que quando 
pressionado abre a caixa de diálogo Executar do Win-
dows 10 Pro em português?

a. SQUARE Ctrl + E
b. Check-square Tecla do Windows + R
c. SQUARE Tecla do Windows + E
d. SQUARE Tecla do Windows + L
e. SQUARE Tecla do Windows + Ctrl + L

20. Qual a função do recurso do MS Word  
do Office 365 Business em português repre-
sentado pelo ícone ao lado?

a. SQUARE Apagar o texto.
b. SQUARE Inserir uma imagem no documento.
c. SQUARE Pintar uma imagem flutuante no documento.
d. SQUARE Sublinhar o texto, aplicando uma linha de subli-

nhado de qualquer cor.
e. Check-square Destacar o texto, realçando-o com uma cor 

brilhante.

Raciocínio Lógico 5 questões

21. Quantos números entre 10 e 88 existem tais que 
invertendo a ordem de seus algarismos obtemos um 
número maior que o número original?

a. SQUARE 32
b. SQUARE 34
c. Check-square 35
d. SQUARE 36
e. SQUARE 38

22. Uma urna contém 16 bolas, numeradas de 1 a 16. 
Sorteando-se uma bola ao acaso, qual a probabilidade 
de o número desta bola ser um número múltiplo de 4?

a. SQUARE 18,75%
b. SQUARE 20%
c. SQUARE 22,25%
d. Check-square 25%
e. SQUARE 27,5%



Página 8

Prefeitura de Florianópolis • Concurso Público • Edital 002/2019

M04 Educador Social

29. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A Lei Orgânica Municipal no 63 trata dos servi-
dores militares da Administração.

b. Check-square A Lei Complementar no 63/2003 institui o regime 
jurídico dos servidores públicos da Administra-
ção Direta do Município de Florianópolis.

c. SQUARE A Lei no 63/2003 é a Lei Orgânica do Município 
de Florianópolis.

d. SQUARE A Lei Orgânica da cidade de Florianópolis insti-
tuiu o regime jurídico dos servidores públicos.

e. SQUARE A Lei no 63/2003 diz respeito apenas aos servi-
dores da Administração Indireta.

30. Define a LC 63/2003 que o servidor ocupante 
de cargo de provimento efetivo será aposentado na 
forma e nas condições previstas:

a. SQUARE Apenas na Constituição Estadual.
b. SQUARE Apenas na Lei Orgânica Municipal.
c. Check-square Nas Constituições Federal e Estadual e na Lei 

Orgânica do Município.
d. SQUARE Na Constituição Estadual e no Código Civil 

Brasileiro.
e. SQUARE Na Constituição Federal e no Código Municipal 

de Posturas.

Conhecimentos Específicos 15 questões

31. Assinale a alternativa que indica corretamente o 
objetivo do Serviço de Proteção e Atendimento Inte-
gral à Família (PAIF).

a. SQUARE Contribuir para restaurar e preservar a integri-
dade e as condições de autonomia dos usuários.

b. SQUARE Contribuir para a reparação de danos e da inci-
dência de violação de direitos.

c. Check-square Promover acessos a benefícios, programas de 
transferência de renda e serviços socioassisten-
ciais, contribuindo para a inserção das famílias 
na rede de proteção social de assistência social.

d. SQUARE Contribuir para romper com padrões violadores 
de direitos no interior da família.

e. SQUARE Prevenir a reincidência de violações de direitos.

Legislação Municipal 5 questões

26. Instituído na organização do serviço público, com 
denominação própria, atribuições específicas e exer-
cido por um titular, na forma estabelecida em lei.

No caso, a Lei Complementar no 63/2003 está se refe-
rindo à (ao):

a. SQUARE Classe.
b. SQUARE Carreira.
c. SQUARE Carreira Pública.
d. SQUARE Função Pública.
e. Check-square Cargo público.

27. Serviços que expõem direta e permanentemente 
os servidores a agentes nocivos à saúde, conforme a 
LC 63/2003, são considerados:

a. SQUARE Operações perigosas.
b. SQUARE Serviços nocivos à natureza.
c. SQUARE Serviços operacionais perigosos.
d. SQUARE Atividades altamente perigosas.
e. Check-square Atividades e operações insalubres.

28. De acordo com a LC 63/2003:

a. Check-square O provimento de cargo público decorre da 
nomeação e completa-se com a posse e o 
exercício.

b. SQUARE A nomeação para cargo público decorre da 
posse.

c. SQUARE O exercício para o cargo público independe da 
posse.

d. SQUARE O provimento de cargo público independe da 
nomeação.

e. SQUARE O exercício de cargo público antecede o ato de 
nomeação.
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34. Relacione as colunas abaixo com os conceitos 
sobre violência.

Coluna 1 Tipos de violência

1. Violência doméstica/intrafamiliar
2. Violência Interpessoal
3. Violência moral
4. Negligência

Coluna 2 Descrição

( ) É toda ação ou omissão que prejudique o 
bem-estar, a integridade física, psicológica 
ou a liberdade e o direito ao pleno desenvol-
vimento de outra pessoa da família.

( ) É a omissão pela qual se deixou de prover as 
necessidades e os cuidados básicos para o 
desenvolvimento físico, emocional e social da 
pessoa atendida/vítima.

( ) É toda forma de rejeição, depreciação, discrimi-
nação, desrespeito, cobrança exagerada, puni-
ções humilhantes e utilização da pessoa para 
atender às necessidades psíquicas de outrem.

( ) É praticada por meio de agressão às pessoas, 
por atentado à sua integridade e vida e/ou a 
seus bens e constitui objeto de prevenção e 
repressão por parte das forças de segurança 
pública e sistema de justiça.

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

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

32. Assinale a alternativa que representa uma das 
causas mais frequentes da marginalidade social.

a. Check-square A existência do subemprego e do desemprego 
como reflexo do processo de desenvolvimento 
econômico.

b. SQUARE A existência de pessoas que não têm condições 
de se adaptar ao processo de trabalho urba-
no-industrial devido exclusivamente à falta de 
orientação educacional e ocupacional.

c. SQUARE A existência de mão de obra sem qualificação 
que se dedica somente a ilegais.

d. SQUARE As características da estratificação social na 
sociedade de classes, onde a hierarquia social 
que estabelece os limites ilegais que marcam a 
separação entre os estratos sociais, dependem 
da posição determinada por atributos sociais.

e. SQUARE O desenvolvimento da tecnologia da comu-
nicação de massa, onde a relação que se esta-
belece entre o comunicador com seu aparato 
tecnológico e o receptor, é totalmente igual.

33. Segundo a classificação da Lista TIP instituída 
pelo Decreto no 6.481/2008, que regulamentou ter-
mos descritos na Convenção 182 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), a exploração sexual é 
considerada como uma das piores formas de trabalho 
infantil no Brasil.

Assinale a alternativa correta sobre essa temática.

a. SQUARE Segundo a Lei da Escuta Protegida (3792/15), a 
criança será ouvida muitas vezes pela polícia e 
pelo Judiciário, por meio de profissionais que 
precisam ser capacitados para promoverem as 
entrevistas.

b. Check-square A naturalização da prática tem a ver com a cul-
tura de responsabilização da vítima pela violên-
cia sofrida.

c. SQUARE Por conta das políticas públicas voltadas para 
crianças, o Brasil não enfrenta problemas de 
subnotificações.

d. SQUARE Dados do Ministério da Saúde apontam que o 
perfil das crianças e adolescentes vítimas de vio-
lência sexual no Brasil, demonstra que a maior 
parte dos registros é do sexo masculino.

e. SQUARE Em números gerais, os eventos de violência 
sexual contra crianças, que tiveram caráter de 
repetição, ocorreram na escola e foram notifica-
dos como estupro.
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37. Assinale a alternativa que indica corretamente 
o objetivo do Serviço Especializado em Abordagem 
Social.

a. SQUARE Desenvolver ações especializadas para a supera-
ção das situações violadoras de direitos que con-
tribuem para a intensificação da dependência.

b. SQUARE Contribuir para a construção de novos projetos 
de vida, respeitando as escolhas dos usuários e 
as especificidades do atendimento.

c. SQUARE Contribuir para restaurar e preservar a integri-
dade e a autonomia da população.

d. Check-square Construir o processo de saída das ruas e possi-
bilitar condições de acesso à rede de serviços e 
a benefícios assistenciais.

e. SQUARE Promover ações para a reinserção familiar e/ou 
comunitária.

38. O Serviço de Acolhimento Familiar é uma medida 
protetiva, temporária e excepcional, prevista no Esta-
tuto da Criança e do Adolescente (ECA), que visa a 
acolher crianças e adolescentes em situação de risco 
social (negligência, abandono, abusos), em uma Famí-
lia Acolhedora, previamente cadastrada, selecionada e 
vinculada a um programa.

Sobre esse serviço, é correto afirmar:

a. Check-square As famílias acolhedoras são parceiras do sistema 
de atendimento e auxiliam na preparação para 
o retorno à família biológica ou para a adoção.

b. SQUARE O período de acolhimento é de seis meses, 
durante os quais a família não recebe uma ajuda.

c. SQUARE A família acolhedora a abriga um jovem por vez, 
independentemente de serem irmãos.

d. SQUARE Do Serviço de Acolhedora se espera apenas a 
possibilidade de convivência comunitária.

e. SQUARE O Serviço de Família Acolhedora está con-
tido na Proteção Social Especial de Média 
Complexidade.

35. Assinale a alternativa que indica corretamente o 
serviço que é contemplado pela Proteção Social Espe-
cial de Média Complexidade na Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistenciais (2009).

a. SQUARE Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos

b. SQUARE Serviço de Acolhimento Institucional
c. Check-square Serviço Especializado para Pessoas em Situação 

de Rua
d. SQUARE Serviço de Proteção em Situações de Calamida-

des Públicas e de Emergências
e. SQUARE Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

36. Dinâmica de grupo é uma ferramenta que pos-
sibilita a reformulação de comportamento, isto é, a 
democratização de atitudes tão necessárias ao tra-
balho produtivo. Apenas as técnicas de trabalho em 
grupo não são suficientes para as atividades grupais. 
Elas são complementares ao tratamento de reformula-
ção de comportamento. [Minicucci, 1992].

Diante dessa afirmativa, assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Ao participar de um grupo, o indivíduo pode 
adotar determinada atitude face a outros mem-
bros do grupo, realçando certos aspectos pes-
soais, ou pode sentir-se protegido.

b. Check-square O grupo é entendido como um conjunto 
conhecido de pessoas que são interdepen-
dentes na tentativa de realização de objetivos 
comuns, e visam a um relacionamento inter-
pessoal satisfatório.

c. SQUARE O grupo deve aderir sempre o modelo for-
mal, tanto para obter fluidez na comunicação 
como para conseguir uma boa resolução de 
problemas.

d. SQUARE Dentro de um grupo, o indivíduo pode desem-
penhar apenas relações do tipo horizontais, 
aquelas que implicam situações de igualdade 
de condições entre os membros do grupo.

e. SQUARE Apenas as técnicas de trabalho em grupo são 
suficientes para as atividades grupais. Elas são 
fundamentais ao tratamento de reformulação 
de comportamento.
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40. Sobre as piores formas de Trabalho Infantil, con-
sideradas pela Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), é correto afirmar:

a. SQUARE Utilização, demanda e oferta de criança 
somente para fins de prostituição.

b. SQUARE Exclusivamente a utilização de criança para 
atividades ilícitas, particularmente para a pro-
dução e tráfico de entorpecentes.

c. SQUARE Trabalhos que, por sua natureza ou pelas cir-
cunstâncias em que são executados, podem 
prejudicar unicamente a saúde e a segurança 
da criança.

d. Check-square Todas as formas de escravidão ou práticas aná-
logas à escravidão.

e. SQUARE As crianças  e adolescentes que trabalham na 
agricultura estão expostas somente às substân-
cias tóxicas.

41. O Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) é uma unidade de proteção social básica do 
SUAS, que tem por objetivo prevenir a ocorrência 
de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos 
territórios, por meio do desenvolvimento de poten-
cialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, e da ampliação do acesso 
aos direitos de cidadania.

Assinale corretamente a função do CRAS.

a. SQUARE Articular a rede socioassistencial de proteção 
social básica referenciada ao CRAS.

b. SQUARE Ofertar o Serviço de Abordagem Social.
c. SQUARE Atender famílias e indivíduos em situação de 

risco pessoal e social, com violação de direitos.
d. SQUARE Ofertar o Serviço de Medidas Socioeducativas 

em Meio Aberto.
e. Check-square Ofertar de forma obrigatória o Serviço de Prote-

ção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

39. Relacione abaixo os conceitos sobre os tipos de 
famílias que são reconhecidas no Brasil:

Coluna 2 Família

1. Família Matrimonial
2. Família Pluriparental ou Mosaico
3. Família Eudemonista
4. Família Anaparental

Coluna 2 Conceitos

( ) Essa nova estrutura familiar é aquela cons-
tituída através do matrimônio ou da união 
estável de um casal, onde um ou ambos de 
seus membros possuem filhos provenientes 
de relações anteriores.

( ) Única modalidade de família existente até 
a Carta Magna de 1988, a qual advém do 
casamento.

( ) É integrada por pessoas que não guardam 
vínculo parental estrito ou consanguíneo. 
Pessoas “agregadas” também podem compor 
este modelo (vínculo afetivo).

( ) Este tipo de família é um conceito moderno 
que se refere a um grupo familiar buscando 
a realização plena de seus membros, e carac-
teriza-se pela comunhão de afeto, considera-
ção e respeito mútuo entre as pessoas que a 
compõem.

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

a. SQUARE 1 • 3 • 2 • 4
b. Check-square 2 • 1 • 4 • 3
c. SQUARE 2 • 4 • 1 • 3
d. SQUARE 3 • 2 • 4 • 1
e. SQUARE 4 • 2 • 1 • 3
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44. Assinale a alternativa que apresenta de forma 
correta o princípio da Política Nacional de Assistência 
Social.

a. Check-square Supremacia do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica.

b. SQUARE Universalização dos direitos sociais, a fim de 
tornar o destinatário da ação assistencial alcan-
çável apenas no âmbito da seguridade social.

c. SQUARE Respeito à dignidade do cidadão e ao seu 
direito a benefícios e serviços de qualidade, 
somente diante da comprovação da pobreza 
realizada pelas equipes técnicas dos serviços.

d. SQUARE Atendimento único da população que vive nos 
espaços urbanos.

e. SQUARE Divulgação exclusiva dos benefícios, serviços, 
programas e projetos assistenciais.

45. Assinale a alternativa que apresenta informações 
corretas sobre as Medidas Socioeducativas.

a. SQUARE A liberdade assistida consiste na realização de 
tarefas gratuitas de interesse geral, por período 
não excedente a seis meses, junto a entidades 
assistenciais, hospitais, escolas e outros estabe-
lecimentos congêneres, bem como em progra-
mas comunitários ou governamentais.

b. SQUARE A prestação de serviços à comunidade ocorre 
quando a autoridade designa pessoa capaci-
tada para acompanhar o caso, a qual poderá 
ser recomendada por entidade ou programa de 
atendimento.

c. Check-square Em se tratando de ato infracional com reflexos 
patrimoniais, a autoridade poderá determinar, 
se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, 
promova o ressarcimento do dano, ou, por 
outra forma, compense o prejuízo da vítima.

d. SQUARE Na prestação de serviços à comunidade as tare-
fas serão atribuídas conforme as aptidões do 
adolescente, devendo ser cumpridas durante 
jornada máxima de oito horas semanais apenas 
em dias úteis.

e. SQUARE O regime de semiliberdade pode ser determi-
nado desde o início, ou como forma de transi-
ção para o meio aberto, possibilitada a realiza-
ção de atividades externas, somente mediante 
autorização judicial.

42. De acordo com o Estatuto da Criança, a adoção 
de uma criança e/ou adolescente pode ocorrer a partir 
da seguinte maneira:

a. SQUARE Em caso de conflito entre direitos e interesses 
do adotando e de outras pessoas, inclusive 
seus pais biológicos, devem prevalecer os direi-
tos e os interesses dos pais biológicos.

b. SQUARE Para adoção conjunta, não é necessário que os 
adotantes sejam casados civilmente ou mante-
nham união estável, comprovada a estabilidade 
da família.

c. Check-square A adoção é medida excepcional e irrevogável, à 
qual se deve recorrer apenas quando esgota-
dos os recursos de manutenção da criança ou 
adolescente na família natural ou extensa.

d. SQUARE É vedada todas as possibilidades de pessoas 
divorciadas, separadas judicialmente e de 
ex-companheiros adotar conjuntamente.

e. SQUARE O estágio de convivência com a família será 
acompanhado diretamente pelo Juiz da Vara da 
Família.

43. São objetivos da assistência social:

a. SQUARE a proteção social, que visa à garantia da vida, à 
redução de danos e à prevenção da incidência 
de riscos exclusivamente para criança, adoles-
cente e idosos.

b. Check-square a garantia de 1 salário-mínimo de benefício 
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 
que comprovem não possuir meios de prover 
a própria manutenção ou de tê-la provida por 
sua família.

c. SQUARE habilitar e reabilitar pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração exclusiva ao mer-
cado de trabalho.

d. SQUARE desenvolver análises territoriais de forma a 
identificar a capacidade protetiva das famílias e 
nela somente as ocorrências de vitimizações e 
danos.

e. SQUARE promover a defesa de direitos, que visa a garan-
tir o acesso parcial aos direitos no conjunto das 
provisões socioassistenciais.
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