
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS 
Estado de Minas Gerais 

ASSISTENTE SOCIAL 
CONCURSO PÚBLICO 

01/2020 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 

 Desligue o celular e outros aparelhos. 

 É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial com cobertura total de nariz e boca, durante todo o período de 
realização da prova, para uso pessoal, bem como no local de provas, assim entendido como todas as dependências 
físicas. 

 Se houver dúvida em relação à fisionomia/identidade do candidato no momento da identificação, poderá ser exigida a 
retirada da máscara, sem tocar sua parte frontal, e sua imediata recolocação após a identificação. Deverá ser 
prosseguida a higienização das mãos com álcool em gel próprio ou fornecido pelo aplicador. 

 Mesmo com máscaras, recomendamos ao tossir ou espirrar, usar a parte interna do braço, na área superior das 
mangas da roupa. Não use as mãos. 

 Recomendamos higienizar as mãos com frequência, ao entrar e sair do banheiro, e durante toda a aplicação do 
certame. 

 O candidato não poderá utilizar o banheiro do local de aplicação após o término de sua prova e a saída definitiva da 
sala de provas. 

 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este caderno 

corresponde com a sua opção de inscrição. 

 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 

Responda a todas as questões. 

 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência na sala. 

 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de Nascimento) e assine no 
campo indicado para assinatura. 

A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo. 

 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta. 

 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 

 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o exemplo: 

 

 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta. 

 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha. 

 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. 

 A prova terá duração de 2 horas. 

O tempo mínimo de permanência na sala é de 30 minutos.  

 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do candidato em sair da 
sala, este será considerado desistente do Concurso Público. 

 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha. 

 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

BOA PROVA ! 

 
REALIZAÇÃO 

 



ASSISTENTE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS 
 

IPEFAE 
 

1 / 6 
 

 

ʭ CONHECIMENTOS GERAIS 

 

CONHECIMENTO UNIVERSAL  ¿ ? 
 

 

01  
 

A World Wide Web mudou a vida das pessoas para 

sempre ao conectar milhões de usuários em todo o 

mundo, tornando disponíveis as informações contidas 

nele. Apesar dos termos World Wide Web (rede mundial 

de computadores) e internet serem frequentemente 

usados como sinônimos, eles não significam a mesma 

coisa. A internet é o sistema que se conecta à rede de 

informação, que é a web. A internet pode existir sem a 

web, mas o contrário não. Assinale abaixo a alternativa 

que contém incorreção neste domínio: 

(A) A internet começou como uma rede de dois 

computadores idealizada pelo Exército dos Estados 

Unidos sob o nome de ARPANET, sendo efetivada 

concretamente a partir de 1965. 

(B) A rede ARPANET original cresceu desde sua 

criação tendo chegado já como internet a mais de 50 

milhões de computadores em 1992. 

(C) Em 1989/1990 o cientista da computação britânico 

Tim Berners-Lee inventou a World Wide Web, 

criando o primeiro navegador e as primeiras páginas 

da web, que podiam ser acessadas pela internet. 

(D) As páginas da web usam hipertexto, ou seja, texto 

exibido em um monitor que contém hiperlinks para 

outros documentos. 

 

02  
 

Na Física, a energia está associada à capacidade de 

qualquer corpo produzir trabalho, ação ou movimento. De 

acordo com as leis da Física, a energia não pode ser 

criada, mas apenas transformada, sendo cada um dos 

tipos de capaz de provocar fenômenos determinados e 

característicos nos sistemas físicos. Exemplos de 

energia são a energia mecânica e a elétrica. Neste 

sentido, assinale abaixo a alternativa errada quanto aos 

demais principais tipos de energia: 

(A) Térmica. 

(B) Mental. 

(C) Química. 

(D) Nuclear. 

 

03  
 

As Antilhas é composta por diversas ilhas na América 

Central. Assinale abaixo a alternativa que contem 

elemento geográfico que não pertence a ela: 

(A) Bahamas. 

(B) Cuba.  

(C) Jamaica. 

(D) Florida. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  ¿ ? 
 

 

Leia o conto, de Heloísa Seixas, publicado na revista 

Domingo do Jornal do Brasil em 02/04/2006, para 

responder às questões. 

 

 

Viajante 

  

Lá está ela. 

Vergada, sim – mas soberba. O cabelo branco preso num 

coque no alto da cabeça, o corpo muito magro apoiado 

na bengala. Parada junto ao meio-fio, do outro lado da 

rua, prepara-se para atravessar. 

Eu a vejo de longe, mas sua presença se impõe. O 

vestido é simples, de algodão talvez, um corte reto, sem 

mangas, sem bolsos. Os sapatos, um mocassim preto, de 

gáspea alta, pesado mas firme, talvez pela necessidade 

de um bom apoio para pés tão incertos, tão cansados. Na 

mão direita, a bengala; na esquerda, uma sacola de 

plástico, de supermercado. Tudo muito prosaico, 

simples, e no entanto há uma aura de majestade ali. 

Agora, o sinal abriu. E ela começa a atravessar. 

Da outra calçada, parada, observo. Ela desce o meio-fio 

com um passo leve, incerto, quase etéreo. Começo a me 

preocupar. Sei que aquele sinal é um sinal de pedestre e, 

como vivemos sob a tirania do automóvel, ele abre e 

fecha muito rápido. Os carros não podem esperar. Não 

vai dar tempo, penso. Mas a mulher não parece se 

importar. 

Um passo depois do outro, lá vai ela, com todo o vagar 

do mundo, apoiando-se em sua bengala. E o sinal 

começa a piscar, anunciando que o tempo do ser 

humano se esgota, que este precisa abrir caminho para a 

máquina. 

Estremeço, pensando: preciso fazer alguma coisa. Mas 

não faço. Continuo imóvel, pregada ao chão. 

Pronto. O sinal fechou. E ela ainda está no meio da rua. 

Mas nenhum carro avança, parecem contidos pela 

realeza da mulher. E ela segue, sem apressar o passo, 

sem olhar para os lados, sem temor algum. Parece maior 

do que todos nós, do que o mundo inteiro, parece nos 

falar de uma outra maneira de viver, mais amena, mais 

gentil. Viajante do tempo, é como se caminhasse por uma 

Ipanema de setenta anos atrás. 

Só quando afinal sobe na calçada do outro lado, só 

então, os automóveis arrancam. E eu a vejo afastar-se, 

no mesmo e imperturbável passo. 

Talvez eu devesse ter ido ao seu encontro, tentado 

ajudar. Mas não pude. Sua dignidade, tamanha, me 

intimidou. E fiquei ali, imóvel, esmagada pela imponência 

daquela mulher-navio que, impávida e majestosa, 

singrava o tempo. 

Disponível em: https://heloisaseixas.com.br/contos-minimos/2006-2/  

 

04  

 

 

 
O conto: 

(A) Alerta sobre as dificuldades sofridas pelos idosos 

nos grandes centros urbanos.  

(B) Narra objetivamente uma situação cotidiana, sem 

emitir juízos de valor. 

(C) Enaltece a superioridade da máquina, na figura dos 

automóveis, sobre os humanos. 

(D) Contrapõe o ritmo acelerado da vida moderna à 

serenidade de uma época passada. 

 

05  

 

 

 
Considere os seguintes trechos: 
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“Vergada, sim – mas soberba.”  

 “E fiquei ali, imóvel, esmagada pela imponência daquela 

mulher-navio que, impávida e majestosa, singrava o 

tempo.” 

 

As palavras em destaque podem ser substituídas, sem 

prejuízo de sentido, por: 

(A) Imponente, intrépida e atravessava. 

(B) Acanhada, ousada e cessava. 

(C) Pujante, inerte e percorria. 

(D) Humilde, valente e interrompia. 

 

06  

 

 

 
Considere as seguintes afirmações e assinale a 

alternativa correta.  

 

I- Em “E ela começa a atravessar”, o verbo indica 

uma ação que ocorre no momento em que a 

narradora observa a cena.  

II- Em “ele abre e fecha muito rápido”, o uso do 

presente do indicativo indica habitualidade e 

repetição.  

III- Em “Parece maior do que todos nós”, o verbo 

indica uma ação terminada.  

IV- Em “singrava o tempo”, o uso do pretérito 

imperfeito do indicativo indica habitualidade e 

repetição. 

 

(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. 

 

07  

 

 

 
Assinale a alternativa que justifica o emprego das 

vírgulas no excerto abaixo.  

 

“Da outra calçada, (1) parada, (2) observo. Ela desce o 

meio-fio com um passo leve, (3) incerto, (4) quase 

etéreo.” 

  

(A) Todas as ocorrências de vírgulas servem para 

separar orações e indicam pausa para respiração do 

leitor. 

(B) Nas ocorrências (1) e (2), as vírgulas isolam a 

oração reduzida e, em (3) e (4), separam termos 

coordenados. 

(C) Em (1) e (2), as vírgulas separam adjuntos 

adverbiais e, em (3) e (4), separam vocativos. 

(D) Todas as ocorrências de vírgulas servem para isolar 

elementos que fazem parte de enumerações e têm 

igual função sintática. 

 

08  

 

 

 
Assinale a alternativa que apresenta o parágrafo abaixo 

reescrito no tempo presente e na primeira pessoa do 

plural.  

 

“Talvez eu devesse ter ido ao seu encontro, tentado 

ajudar. Mas não pude. Sua dignidade, tamanha, me 

intimidou. E fiquei ali, imóvel, esmagada pela imponência 

daquela mulher-navio que, impávida e majestosa, 

singrava o tempo.” 

 

(A) Talvez nós devemos ter ido ao seu encontro, 

tentado ajudar. Mas não podemos. Sua dignidade, 

tamanha, nos intimida. E ficamos ali, imóveis, 

esmagadas pela imponência daquela mulher-navio 

que, impávida e majestosa, singra o tempo. 

(B) Talvez nós devamos ter ido ao seu encontro, 

tentado ajudar. Mas não podemos. Sua dignidade, 

tamanha, nos intimida. E ficamos ali, imóveis, 

esmagadas pela imponência daquela mulher-navio 

que, impávida e majestosa, singra o tempo. 

(C) Talvez nós devamos ir ao seu encontro, tentar 

ajudar. Mas não podemos. Sua dignidade, tamanha, 

nos intimida. E ficamos ali, imóveis, esmagadas pela 

imponência daquela mulher-navio que, impávida e 

majestosa, singra o tempo. 

(D) Talvez nós devemos ir ao seu encontro, tentar 

ajudar. Mas não podemos. Sua dignidade, tamanha, 

nos intimida. E ficamos ali, imóveis, esmagadas pela 

imponência daquela mulher-navio que, impávida e 

majestosa, singrava o tempo. 

 

09  

 

 

 
Considere o seguinte trecho do texto e assinale a 

alternativa correta. 

 

“Sei que aquele sinal é um sinal de pedestre e, como 

vivemos sob a tirania do automóvel, ele abre e fecha 

muito rápido.” 

 

(A) A conjunção e estabelece uma relação de oposição 

entre “Sei que aquele é um sinal de pedestre” e “ele 

abre e fecha muito rápido”. 

(B) O pronome ele retoma o substantivo automóvel 

mencionado na oração anterior.  

(C) A conjunção como estabelece uma relação de causa 

e efeito entre a tirania do automóvel e a rapidez do 

sinal. 

(D) O pronome aquele retoma o substantivo meio-fio 

mencionado anteriormente. 

 

10  

 

 

 
Assinale a alternativa correta.  

(A) Em “Parada junto ao meio-fio, do outro lado da rua, 

prepara-se para atravessar”, a partícula se indica 

oração sem sujeito. 

(B) Em “parecem contidos pela realeza da mulher”, o 

verbo na terceira pessoa do plural marca sujeito 

indeterminado. 

(C) Em “Sua dignidade, tamanha, me intimidou”, o 

sujeito do verbo destacado está oculto.  

(D) Em “Parece maior do que todos nós, do que o 

mundo inteiro, parece nos falar de uma outra 

maneira de viver, mais amena, mais gentil. Viajante 

do tempo, é como se caminhasse por uma Ipanema 

de setenta anos atrás”, os verbos destacados 

compartilham do mesmo sujeito.  
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11  

 

 

 

 

Disponível em: https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g303631-

d5360852-Reviews-Bella_Minas-Sao_Paulo_State_of_Sao_Paulo.html 

 

Considere as seguintes afirmativas sobre o banner acima 

e assinale a alternativa correta.  

 

I- A faixa, escrita de acordo com a norma culta da 

língua portuguesa, indica que, naquele 

restaurante, come-se o quanto quiser por um 

preço fixo. 

II- Na oração escrita no banner, “a vontade” é 

objeto direto do verbo comer.  

III- O uso do verbo no imperativo exprime um 

convite ao cliente para comer no restaurante. 

IV- “Coma a vontade” e “Coma à vontade” têm 

sentidos equivalentes segundo a norma culta 

escrita da língua portuguesa.  

 

(A) Apenas as afirmações I e III estão corretas.  

(B) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 

(C) Apenas as afirmações II e IV estão corretas. 

(D) Apenas as afirmações I e IV estão corretas. 

 

MATEMÁTICA  ¿ ? 
 

 

12  

 

 

 
Quatro jovens treinavam natação completando o 

percurso de uma piscina, várias vezes, indo de uma 

extremidade à outra e, cada um desses trajetos, era 

denominado “Piscina completa” pelo treinador. Adriana 

completou 7 piscinas, Bruna completou 8, Carolina 5 e 

Daniela 4. Imaginando que todas iniciaram o treino no 

mesmo horário pode se afirmar que quais delas 

terminaram a atividade na mesma extremidade que 

iniciaram o treinamento? 

(A) Adriana e Carolina. 

(B) Bruna e Carolina. 

(C) Bruna e Daniela. 

(D) Adriana e Daniela. 

 

 

13  

 

 

 
Um instituto de pesquisa buscou mapear quais eram os 

hábitos que haviam sido tomados pela população acerca 

do combate ao COVID-19, nessas condições entrevistou 

500 pessoas que apresentaram que passaram a otimizar 

os seguintes hábitos: 

 

 360 lavar as mãos com sabão. 

 319 usar álcool em gel. 

 255 usar máscaras. 

 198 lavar as mãos com sabão e uso de álcool em 

gel. 

 145 lavar as mãos com sabão e uso de máscaras. 

 194 uso de álcool em gel e uso de máscaras. 

 97  lavar as mãos com sabão, uso de álcool em 

gel e uso de máscaras. 

 

Nas condições apresentadas, quantas pessoas não 

adotaram nenhum dos três hábitos apresentados acima? 

(A) 0. 

(B) 3. 

(C) 6. 

(D) 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 
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NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS  ¿ ? 
 

 

14  

 

 

 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos defende 

que todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre 

escolha de emprego e a condições justas e favoráveis de 

trabalho. Além disso, o que mais a Declaração defende 

como direito do trabalhador? 

(A) Quinze minutos para refeição do almoço. 

(B) Proteção contra o desemprego. 

(C) Férias não remuneradas. 

(D) Trabalho não remunerado. 

 

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO TÉCNICO  ¿ ? 
 

 

15  
 

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS), a Assistência Social como política de proteção 

social configura-se como uma nova situação para o 

Brasil. Ela significa garantir a todos, que dela 

necessitam, e sem contribuição prévia à provisão dessa 

proteção. A PNAS discorre que, no exame da política de 

assistência social, na realidade brasileira, há 

necessidade de uma visão social capaz de entender que 

a população tem necessidades, mas também 

possibilidades ou capacidades que devem e podem ser 

desenvolvidas. Com base nisto, entendemos que: 

(A) Uma análise de situação não pode ser só das 

ausências, mas também das presenças até mesmo 

como desejos em superar a situação atual. 

(B) Isto supõe conhecer os riscos e as possibilidades de 

enfrentá-los. 

(C) A visão social capaz de identificar fragilidades que 

as diversas situações de vida possuam. 

(D) As diferenças e os diferentes, as disparidades e as 

desigualdades são transformadas em casos 

individuais. 

 

16  
 

A Política Nacional de Assistência Social configura-se, 

necessariamente, na perspectiva socio-territorial, tendo 

os mais de 5.500 municípios brasileiros como suas 

referências privilegiadas de análise, pois se trata de uma 

política pública, cujas intervenções dão-se: 

(A) Naqueles setores da sociedade brasileira, 

tradicionalmente, tidos como invisíveis ou excluídos 

das estatísticas. 

(B) Essencialmente, nas capilaridades dos territórios. 

(C) Associados aos processos de exclusão/inclusão 

social. 

(D) Com a realidade que se passa no âmbito dos 

municípios brasileiros, considerando pelo menos 

seus grandes grupos. 

 

17  
 

A Política Pública de Assistência Social realiza-se de 

forma integrada às políticas setoriais, considerando as 

desigualdades socio-territoriais, visando ao seu 

enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao 

provimento de condições para atender contingências 

sociais e à universalização dos direitos sociais. Sob essa 

perspectiva, objetiva: 

 

I- Assegurar que as ações, no âmbito da 

assistência social, tenham centralidade na 

família, e que garantam a convivência familiar e 

comunitária. 

II- Contribuir com a inclusão e a equidade dos 

usuários e grupos específicos, ampliando o 

acesso aos bens e serviços socioassistenciais 

básicos e especiais, em áreas urbana e rural. 

III- Prover serviços, programas, projetos e 

benefícios de proteção social básica e, ou, 

especial para famílias, indivíduos e grupos que 

deles necessitarem. 

 

Está correto o que se afirma em: 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

18  
 

O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS é 

uma unidade pública estatal de base territorial, localizado 

em áreas de vulnerabilidade social, que abrange um total 

de até 1.000 famílias/ano. O CRAS atua com famílias e 

indivíduos em seu contexto comunitário, visando: 

(A) À inclusão produtiva e projetos de enfrentamento da 

pobreza. 

(B) À orientação e o convívio sociofamiliar e 

comunitário. 

(C) À informação e de educação para o trabalho. 

(D) Aos diferenciais de acesso a bens e serviços, a 

pobreza associada à desigualdade social e a 

perversa concentração de renda. 

 

19  
 

Com base no decálogo dos direitos socioassistenciais, é 

direito, do cidadão e cidadã, de acesso às proteções 

básicas e especiais da política de assistência social, 

operadas:  

(A) Pelo ordenamento jurídico brasileiro à proteção 

social não contributiva de assistência social efetiva 

com dignidade e respeito. 

(B) Sem sofrer discriminações, restrições ou atitudes 

vexatórias derivadas do nível pessoal de instrução 

formal, etnia, raça, cultura, credo, idade, gênero, 

limitações pessoais. 

(C) De modo articulado para garantir completude de 

atenção, nos meios rural e urbano. 

(D) Para a construção da autonomia pessoal dentro das 

possibilidades e limites de cada um. 

 

20  
 

O Direito do usuário e da usuária à acessibilidade, à 

qualidade e à continuidade envolve os seguintes 

aspectos, exceto: 

(A) Direito à escuta e ao acolhimento. 
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(B) Direito à possibilidade de se manter sob convívio 

familiar. 

(C) Direito de acesso a espaços com infraestrutura 

adequada e acessibilidade. 

(D) Direito de ser protagonista na construção de 

respostas dignas, claras e elucidativas. 

 

21  
 

Dos indicados abaixo, enquadram-se como Serviços de 

Proteção Social Especial de Média 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 Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua. 

(D) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 

Públicas e de Emergências. 

 

22  
 

Sobre os Serviços de Assistência Social, considere os 

excertos, abaixo: 

 

“Serviço realizado em grupos, organizado a partir de 

percursos, de modo a garantir aquisições progressivas 

aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a 

fim de complementar o trabalho social com famílias e 

prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma 

de intervenção social planejada que cria situações 

desafiadoras, estimula e orienta os usuários na 

construção e reconstrução de suas histórias e vivências 

individuais e coletivas, na família e no território.” 

 

Trata-se do: 

(A) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 

com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias. 

(B) Serviço de proteção em situações de calamidades 

públicas e de emergências. 

(C) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. 

(D) Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. 

 

23  
 

Um dos objetivos do Sistema Único da Assistência Social 

– SUAS é _________ a gestão integrada de serviços e 

benefícios. 

 

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a 

lacuna do texto: 

(A) Afiançar. 

(B) Avaliar. 

(C) Reconhecer. 

(D) Estabelecer. 

 

24  
 

Dos princípios do SUAS, considere a alternativa que traz 

a descrição incorreta: 

(A) Integralidade: respeito às diversidades regionais, 

culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais, 

priorizando aqueles que estiverem em situação de 

vulnerabilidade e risco pessoal e social. 

(B) Intersetorialidade: integração e articulação da rede 

socioassistencial com as demais políticas e órgãos 

setoriais. 

(C) Universalidade: todos têm direito à proteção 

socioassistencial, prestada a quem dela necessitar, 

com respeito à dignidade e à autonomia do cidadão, 

sem discriminação de qualquer espécie ou 

comprovação vexatória da sua condição. 

(D) Gratuidade: a assistência social deve ser prestada 

sem exigência de contribuição ou contrapartida, 

observado o que dispõe o art. 35, da Lei nº 10.741, 

de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso. 
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Embora haja no Brasil uma estrutura formal de proteção 

social, estabelecida pela Constituição como Seguridade 

Social – Assistência Social – o seu alcance ainda é 

restrito e insuficiente. Nesse contexto, assinale a 

alternativa correta: 

(A) Atualmente no campo dos direitos sociais, há um 

avanço decorrente do modo de produção capitalista 

com vistas ao modelo neoliberal, intensificado na 

década de 1990. 

(B) Atualmente não há traços assistencialistas no campo 

da assistência social. 

(C) Atualmente a cultura moralista, não mais atende ao 

perfil de atribuir culpa ao próprio indivíduo por sua 

precária condição econômica e social. 

(D) Atualmente a maior necessidade no campo da 

assistência social é romper com diversos paradoxos 

e retrocessos a fim de atingir uma posição de 

consolidação com vistas ao fomento das 

potencialidades humanas. 

 

26  
 

Os serviços de proteção básica de assistência social são 

aqueles que potencializam a família como unidade de 

referência. São exemplos de serviços locais que visam a 

convivência, a socialização e o acolhimento, em famílias 

cujos vínculos familiar e comunitário não foram 

rompidos, exceto: 

(A) Medidas socioeducativas restritivas e privativas de 

liberdade (semiliberdade, internação provisória e 

sentenciada). 

(B) Programa de Atenção Integral às Famílias. 

(C) Programa de inclusão produtiva e projetos de 

enfrentamento da pobreza. 

(D) Centros de Convivência para Idosos. 
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A proteção social especial é a modalidade de 

atendimento assistencial destinada a famílias e 

indivíduos que se encontram em situação de risco 

pessoal e social. São considerados serviços de proteção 

especial de média complexidade: 

(A) Atendimento Integral Institucional e Casa Lar. 

(B) Medidas socioeducativas restritivas e privativas de 

liberdade. 

(C) Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade 

Assistida. 

(D) Família Substituta e Família Acolhedora. 
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A proteção especial de média complexidade envolve 

também o Centro de Referência Especializado da 

Assistência Social, visando a orientação e o convívio 

sociofamiliar e comunitário, que por sua vez difere da 

proteção básica por se tratar de: 

(A) Atendimento integral institucional. 

(B) Atendimento dirigido às situações de violação de 

direitos. 

(C) Atendimento de reinserção social. 

(D) Atendimento para a imposição de medida coercitiva 

de restabelecimento de direitos. 
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O ECA, em seu artigo primeiro estabelece a proteção 

integral à criança e ao adolescente, e estabelece regras e 

princípios a serem observados quando da análise de 

todas as disposições estatutárias, que devem 

ser invariavelmente interpretadas e aplicadas em 

benefício das crianças e adolescentes. Considerando o 

contexto, assinale a alternativa correta: 

(A) O ECA é regido pela Doutrina da Proteção integral e 

pelo princípio do melhor interesse do menor. 

(B) O objetivo do ECA é tão somente tratar das 

situações dos menores infratores. 

(C) O ECA se dirige apenas à criança e adolescente em 

situação regular, excluindo-se as situações de risco. 

(D) As disposições do ECA devem ser aplicadas, 

preferencialmente, sem prejuízo às crianças e 

adolescentes. 

 

30  
 

O Serviço realizado em grupos, organizado a partir de 

percursos, de modo a garantir aquisições progressivas 

aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a 

fim de complementar o trabalho social com famílias e 

prevenir a ocorrência de situações de risco social, é o: 

(A) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (PAIF). 

(B) Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. 

(C) Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para 

Pessoas com Deficiência e Idosas. 

(D) Serviço de proteção e atendimento especializado a 

famílias e indivíduos (PAEFI) 

 

 

 

___________ 
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