
EDITAL 002/2020

Secretaria Municipal de  
Gestão Administrativa

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.

6 de fevereiro

15h50 às 18h50

35 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto
Leia o texto, ele é um fragmento do romance “O tronco”,  
de Bernardo Élis.

Uma indignação, uma raiva cheia de desprezo crescia 
dentro do peito de Vicente Lemes à proporção que 
ia lendo os autos. Um homem rico como Clemente 
Chapadense e sua mulher apresentando a inventário 
tão-somente a casinha do povoado! Veja se tinha cabi-
mento! E as duzentas e tantas cabeças de gado, gente? 
E os dois sítios do município onde ficaram, onde fica-
ram? Ora bolas! Todo mundo sabia da existência des-
ses trens que estavam sendo ocultados.

Ainda se fossem bens de pequeno valor, vá lá, que 
inventário nunca arrola tudo. Tem muita coisa que 
fica por fora. Mas naquele caso, não. Eram dois sítios, 
duzentas e tantas reses, cuja existência andava no 
conhecimento dos habitantes da região. A vila inteira, 
embora ninguém nada dissesse claramente, estava de 
olhos abertos assuntando se tais bens entrariam ou 
não no inventário.

Lugar pequeno, ah, lugar pequeno, em que cada um 
vive vigiando o outro!

Pela segunda vez Vicente Lemes lavrou seu despacho, 
exigindo que o inventariante completasse o rol de 
bens, sob pena de a Coletoria Estadual o fazer.

Aí, como quem tira um peso da consciência, levan-
tou-se do tamborete e chegou à janela que dava para 
o largo, lançando uma olhadela para a casa onde 
funcionava o Cartório. Calma, a vila constituída pelo 
conjunto de casas do Largo.

1. Complete a frase, fazendo corretamente a 
concordância.

         três horas que se          
iniciado as provas sem que se          os 
resultados do certame.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. Check-square Fazia • haviam • previssem
b. SQUARE Fazia • havia • previsse
c. SQUARE Faziam • havia • previsse
d. SQUARE Faziam • haviam • previsse
e. SQUARE Faziam • haviam • previssem

2. Com base no texto, considere as afirmativas.

1. A expressão “Veja se tinha cabimento!” no 
primeiro parágrafo tem significação negativa.

2. Pode-se trocar a expressão “vá lá” por “seria 
aceitável”, sem prejuízo de sentido ao 
contexto.

3. No primeiro parágrafo há um vocativo.
4. Em: “… embora ninguém nada dissesse”, 

temos um sujeito indeterminado, pois não se 
pode determinar quem fez a ação de “dizer”.

5. No terceiro parágrafo, o termo “ah” denota 
satisfação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

3. Verifique a frase tirada no texto.

“Pela segunda vez Vicente Lemes lavrou seu despacho, 
exigindo que o inventariante completasse o rol de 
bens, sob pena de a Coletoria Estadual o fazer.”

Considerando a frase e o texto, assinale a alternativa 
correta.

a. Check-square O inventariante era uma mulher.
b. SQUARE Há, na frase, cinco orações coordenadas entre si.
c. SQUARE Clemente Chapadense lavrara o despacho à 

revelia de Vicente Lemes.
d. SQUARE A frase representa uma indecisão de Vicente 

Lemos.
e. SQUARE A palavra “o”, na frase, aparece três vezes. Em 

todas, pode ser classificado como adjunto 
adnominal.

4. Assinale a alternativa que corresponde ao período 
de pontuação correta.

a. SQUARE Ele prefere cinema e, eu teatro.
b. SQUARE Hoje, eu, daria o mesmo conselho: mais dou-

trina e menos análise.
c. Check-square Precisando de um grande conselho, procurou 

José, seu amigo de longas conversas.
d. SQUARE Ele que era o novo técnico, não convocou os 

melhores!
e. SQUARE Quando eu chego, em casa tudo me alegra, 

canto sem parar.
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5. Assinale abaixo 1 quando somente a primeira frase 
estiver correta e 2 se as duas frases estiverem corretas.

Analise regência verbal e o uso da crase.

( ) Queria-o para esposo quando foi à festa e 
o viu. / Queria-lhe para esposo quando foi à 
festa e o viu.

( ) Não preciso de seus conselhos. /  
Precise melhor seus conselhos.

( ) Não se esqueça de mim para não me entregar 
a ilusões. / Não esqueça de mim para não me 
entregar à ilusões.

( ) Não informaram os candidatos sobre a prova. 
/ Não informaram aos candidatos sobre a 
prova.

( ) À vista disso, devemos tomar sérias medidas. /  
Não ligo àquilo que me disseste.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-
reta de cima para baixo.

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

Conhecimentos Atuais 5 questões

6. Assinale a alternativa que indica corretamente 
o Oceano que é circundado de forma não contínua 
pelas Américas a oeste e pelo continente africano a 
leste. Possui ampla comunicação com o Ártico e a 
Antártida.

a. SQUARE Oceano Glacial.
b. SQUARE Oceano Ártico.
c. SQUARE Oceano Índico.
d. SQUARE Oceano Pacífico.
e. Check-square Oceano Atlântico.

7. Assinale a alternativa que indica corretamente 
organização que surgiu em 1995, com o acordo de 
Marrakech, em substituição ao Acordo Geral de Tarifas 
e Comércio (GATT).

a. SQUARE Associação das Nações (AN).
b. SQUARE Tratado do Atlântico Norte (TN).
c. SQUARE Organização das Nações Unidas (ONU).
d. Check-square Organização Mundial do Comércio (OMC).
e. SQUARE Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN).

8. Esta capital nordestina já foi eleita a capital mais 
verde do mundo, ficando atrás apenas de Paris. A 
cidade apresenta o melhor Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) do Estado, e tem aproximada-
mente 900 mil habitantes. Indique-a:

a. Check-square João Pessoa.
b. SQUARE Fortaleza.
c. SQUARE São Luís.
d. SQUARE Rio Branco.
e. SQUARE Campo Grande.

9. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Limita ao sul pela Venezuela.
b. SQUARE É o terceiro país do mundo em população.
c. SQUARE Faz fronteira com o Chile e com o Equador.
d. SQUARE É o menor país da América do Sul e o terceiro 

em população.
e. Check-square O Brasil é o sexto maior país em população e o 

quinto maior do mundo em área territorial.

10. Sobre o Estado de Santa Catarina, é correto 
afirmar:

a. SQUARE O Estado faz fronteira a oeste com o Oceano 
Atlântico e é o maior Estado do Sul do Brasil.

b. SQUARE O Estado faz fronteira com a Argentina a leste e 
possui 1.000 quilômetros de praias.

c. Check-square É o menor Estado do Sul do Brasil, possui vege-
tação variada e tem 295 municípios.

d. SQUARE Com pouca diversidade geográfica, possui um 
território de 150 mil quilômetros quadrados.

e. SQUARE Possui vegetação pouco variada e conta hoje 
com 350 municípios.

Noções de Informática 5 questões

11. Ao utilizar o MS Word do Office 365 em portu-
guês, em um documento que contém cinco páginas, 
necessita-se que somente a primeira e a última página 
estejam em modo paisagem, enquanto as páginas 2, 3 
e 4 estejam em modo retrato.

Para isso, deve-se empregar ao menos:

a. SQUARE Uma quebra de seção.
b. Check-square Duas quebras de seção.
c. SQUARE Três quebras de seção.
d. SQUARE Cinco quebras de seção.
e. SQUARE Três quebras de página.
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Saúde Pública 8 questões

16. As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 
são a causa principal de mortalidade e de incapaci-
dade prematura na maioria dos países de nosso conti-
nente, incluindo o Brasil.

Destas, o grupo das doenças de maior impacto para a 
saúde pública são:

a. SQUARE O câncer.
b. SQUARE O Diabetes Mellitus.
c. Check-square As doenças cardiovasculares.
d. SQUARE As doenças respiratórias crônicas.
e. SQUARE As doença renais, particularmente a 

 insuficiência renal crônica.

17. Nas Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), 
o Câncer merece atenção devido a mudanças nas 
taxas de mortalidade.

Analise as afirmativas abaixo sobre essas taxas de 
mortalidade:

1. Análise de tendência da mortalidade indica 
que, entre homens, as taxas ajustadas por 
idade segundo a população-padrão mundial 
por câncer de pulmão, próstata e colorretal 
estão aumentando.

2. As taxas de mortalidade de câncer de estô-
mago e outras doenças crônicas Diabetes 
Respiratórias Câncer Cardiovasculares estão 
diminuindo.

3. Nas mulheres, as taxas de mortalidade por 
câncer de mama, pulmão e colorretal aumen-
taram enquanto as de câncer do colo do útero 
e do estômago diminuíram.

4. A tendência do câncer de pulmão em homens 
em idades mais jovens até 59 anos é declinante, 
ao passo que, para homens e mulheres com 
60 anos e mais, a tendência é de aumento, o 
que já pode ser reflexo da diminuição do taba-
gismo em homens a partir das últimas décadas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

12. Qual recurso ou funcionalidade do MS Word do 
Office 365 em português possibilita ao usuário ver 
uma lista dos objetos em um documento, de modo 
que fique mais fácil selecionar objetos, alterar sua 
ordem ou visibilidade?

a. SQUARE Painel de Objetos
b. Check-square Painel de Seleção
c. SQUARE Gerenciar Objetos
d. SQUARE Gerenciar Elementos
e. SQUARE Formatação do Documento

13. Qual(is) tecla(s) deve(m) ser utilizada(s) no 
MS Excel do Office 365 em português de modo que o 
aplicativo invoque a função SOMA?

a. SQUARE =
b. Check-square Alt + =
c. SQUARE Alt + seta para a direita
d. SQUARE Ctrl + =
e. SQUARE Ctrl + seta para a direita

14. Qual o nome do recurso do MS Excel do Office 
365 em português que detecta quando o usuário 
digita um padrão consistente e oferece sugestões 
para preencher as células subsequentes?

a. SQUARE Autocompletar
b. SQUARE Completar Automaticamente
c. SQUARE Preenchimento Automático
d. Check-square Preenchimento Relâmpago
e. SQUARE Preenchimento Rápido

15. Qual o nome da função do MS Excel do Office 
365 em português retorna o último caractere, ou últi-
mos caracteres, de uma cadeia de texto, com base no 
número de caracteres especificado pelo usuário?

a. Check-square DIREITA
b. SQUARE ESQUERDA
c. SQUARE SUBSTRING
d. SQUARE TEXTO.EXTRAÍR
e. SQUARE TEXTO.SUBSTR
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18. Em relação aos Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (NASF), todas as alternativas abaixo se referem 
à sua organização, exceto:

a. Check-square Está organizado em duas modalidades: NASF 1 
e NASF 2.

b. SQUARE A composição de cada um dos NASFs é definida 
pelos gestores municipais, a partir dos dados 
epidemiológicos e das necessidades locais e das 
equipes de saúde que serão apoiadas.

c. SQUARE Entre os profissionais que participam da com-
posição do NASFs, segundo o Código Brasileiro 
de Ocupações (CBO), estão o Médico Acupun-
turista, Assistente Social, Profissional/Professor 
de Educação Física e Farmacêutico.

d. SQUARE Entre os profissionais que participam da com-
posição do NASFs, segundo o Código Brasileiro 
de Ocupações (CBO), estão o Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico Ginecologista/Obste-
tra, Médico Homeopata; Nutricionista; Médico 
Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra, Tera-
peuta Ocupacional e Médico Geriatra.

e. SQUARE Não há diferença entre os NASFs quanto aos pro-
fissionais que os compõem, diferindo apenas na 
carga horária semanal e no número de equipes 
de Saúde da Família à que estão vinculados.

19. Assinale a alternativa correta em relação aos 
Núcleos de Apoio à saúde da Família (NASF).

a. SQUARE Se constitui também em uma porta de entrada 
do sistema de saúde para os usuários.

b. SQUARE Sua função é oferecer um trabalho à seme-
lhança das equipes da Equipes Saúde da Famí-
lia (ESF).

c. Check-square Está vinculado à Atenção Primária de Saúde 
(APS).

d. SQUARE O NASF não exerce funções de trabalho na 
territorialização, a educação permanente em 
saúde, a participação social, a promoção da 
saúde e a integralidade, sobe responsabilidade 
das equipes de Equipes Saúde da Família (ESF).

e. SQUARE As equipes do NASF, são compostos pelos mes-
mos profissionais de áreas de conhecimento 
que atuam de maneira integrada com as Equi-
pes Saúde da Família (ESF).

20. A Política Nacional de Humanização (PNH) efe-
tiva os princípios do SUS no cotidiano das práticas 
de atenção e gestão, qualificando a saúde pública e 
incentivando trocas solidárias entre gestores, traba-
lhadores e usuários.

Neste contexto, o Acolhimento é definido como:

a. SQUARE A inclusão de novos sujeitos nos processos de 
análise e decisão quanto a ampliação das tare-
fas da gestão, da política em geral e da saúde 
em particular, em lugar de formulação e de 
pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo.

b. SQUARE A contribuição para uma abordagem clínica do 
adoecimento e do sofrimento, que considere a 
singularidade do sujeito e a complexidade do 
processo saúde/doença.

c. SQUARE A visibilidade à experiência dos trabalhadores e 
a inclusão na tomada de decisão, apostando na 
sua capacidade de analisar, definir e qualificar 
os processos de trabalho.

d. SQUARE A apropriação de direitos garantidos por lei e 
os serviços de saúde devem incentivar o conhe-
cimento desses direitos e assegurar que eles 
sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, 
desde a recepção até a alta.

e. Check-square O reconhecer que o outro traz como legítima e 
singular necessidade de saúde. Ele deve com-
parecer e sustentar a relação entre equipes/
serviços e usuários/populações, com relações 
de confiança, compromisso e vínculo entre as 
equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuá-
rio com sua rede sócio-afetiva.

21. Na Estratégia de Saúde da Família, o membro da 
equipe de saúde que exerce o papel de “elo” entre a 
equipe e a comunidade, devendo residir na área de 
atuação da equipe, vivenciando o cotidiano das famí-
lias/indivíduo/comunidade com mais intensidade em 
relação aos outros profissionais é o:

a. SQUARE Assistente social.
b. Check-square Agente comunitário de saúde.
c. SQUARE Técnico de enfermagem.
d. SQUARE Enfermeiro.
e. SQUARE Médico.
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22. A portaria no 2.446, de 11 de novembro de 2014 
redefiniu a Política Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS), detalhando vários Princípios, entre eles o da 
Equidade. Indique-o:

a. SQUARE Princípio que considera que intervenções e a 
visão de diferentes atores, grupos e coletivos 
na identificação de problemas e solução de 
necessidades, atuando como corresponsáveis 
no processo de planejamento, de execução e 
de avaliação das ações.

b. SQUARE Princípio que se refere à autonomia, à identi-
ficação de potencialidades e ao desenvolvi-
mento de capacidades, possibilitando escolhas 
conscientes de sujeitos e comunidades sobre 
suas ações e trajetórias.

c. SQUARE Princípio que se refere ao processo de inter-
venção que estimula os sujeitos e coletivos a 
adquirirem o controle das decisões e das esco-
lhas de modo de vida adequado às suas condi-
ções sócio-econômico-culturais.

d. Check-square Princípio que se baseia nas práticas e as ações 
de promoção de saúde, na distribuição igualitá-
ria de oportunidades, considerando as especifi-
cidades dos indivíduos e dos grupos.

e. SQUARE Princípio que se refere ao processo de articula-
ção de saberes, potencialidades e experiências 
de sujeitos, grupos e setores na construção de 
intervenções compartilhadas, estabelecendo 
vínculos, corresponsabilidade e cogestão para 
objetivos comuns.

23. As ações em saúde, tanto preventivas quanto 
curativas, têm sido consideradas, em algumas situa-
ções, excessivas e agressivas, tornando-se também um 
fator de risco para a enfermidade e a doença.

Esse novo nível de prevenção, pressupõe ações clíni-
cas centradas na pessoa, e pautadas na epidemiologia 
clínica e na saúde baseada em evidências, que carac-
teriza a prevencão:

a. SQUARE primária.
b. SQUARE secundária.
c. SQUARE terciária.
d. Check-square quaternária.
e. SQUARE fundamental.

Conhecimentos Específicos 12 questões

24. Sobre o Estatuto do Idoso, é correto afirmar:

a. Check-square Uma das garantias da prioridade compreende 
em dar preferência na formulação e na execu-
ção de políticas sociais públicas específicas.

b. SQUARE Os direitos assegurados no Estatuto do Idoso 
regula os direitos para as pessoas com idade 
igual ou superior a 65 anos.

c. SQUARE É de responsabilidade exclusiva do Estado, 
assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito 
e a dignidade, como pessoa humana e sujeito 
de direitos civis, políticos, individuais e sociais.

d. SQUARE Caso o idoso e seus familiares não possuam 
condições econômicas de prover o seu sus-
tento, é de responsabilidade das entidades não 
governamentais esse provimento.

e. SQUARE O dia Internacional do Idoso, 1o de outubro, é 
considerada a data-base dos aposentados e 
pensionistas.

25. O trabalho do Serviço Social realizado no âmbito 
das famílias deve ocorrer a partir do seguinte aspecto:

a. SQUARE Todas as famílias são organizadas em núcleos 
centrados no parentesco.

b. SQUARE Os procedimentos realizados com as famílias 
devem ser sempre realizados em espaços cole-
tivos, os quais têm o objetivo de trabalhar as 
particularidades daquele conjunto de sujeitos e 
de estimular a articulação entre eles.

c. SQUARE O trabalho social a ser realizado com famílias 
demanda apenas de procedimentos coletivos 
imbricados à rede de serviços de um território, 
realizados de forma regular.

d. Check-square Ter a compreensão de que família remete a 
relacionamentos entre pessoas, que não neces-
sariamente compartilham o mesmo domicílio e 
os mesmos laços sanguíneos ou de parentesco.

e. SQUARE O trabalho social a ser realizado com famílias 
demanda, exclusivamente, de ações interseto-
riais que visam atender às múltiplas facetas das 
necessidades de seus membros.



Página 8

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú • Processo Seletivo Simplificado • Edital 002/2020

2S01 Assistente Social

26. A Lei no 8.080/90 apresenta as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. SQUARE São fontes de recursos exclusivas do SUS os 
recursos do orçamento da seguridade social de 
acordo com a receita estimada, previstos em 
proposta elaborada pela sua direção nacional.

b. Check-square Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação de profissionais 
liberais, legalmente habilitados e de pessoas 
jurídicas de direito privado na promoção, pro-
teção e recuperação da saúde.

c. SQUARE É dever do Conselho Nacional de Saúde formu-
lar e executar políticas sociais que visem à redu-
ção de riscos de doenças e de outros agravos.

d. SQUARE É competência do poder público da esfera 
federal apenas a formulação, avaliação e prestar 
apoio às políticas de alimentação e nutrição.

e. SQUARE O SUS considera como assistência terapêutica 
integral exclusivamente quando ocorre a dis-
pensa de medicamentos definidos no proto-
colo clínico.

27. Sobre a pesquisa desenvolvida no âmbito da 
profissão de Serviço Social, é correto afirmar:

a. Check-square A Pesquisa contribui para desvendar os elemen-
tos da realidade e construir, além de conheci-
mento científico, propostas de intervenção.

b. SQUARE O Assistente Social deve ter postura neutra 
diante da aplicação e análise dos procedimen-
tos da pesquisa.

c. SQUARE No decorrer do processo da pesquisa, não deve 
existir relação de troca de objetivos e inten-
cionalidades entre os sujeitos envolvidos e o 
objeto a ser estudado.

d. SQUARE O processo de formação do Serviço Social capa-
cita os profissionais exclusivamente com instru-
mentos de pesquisa na vertente qualitativa.

e. SQUARE A pesquisa, desenvolvida nas primeiras déca-
das da profissão no Brasil, apresentava carac-
terísticas, como: a historicidade dos sujeitos 
envolvidos e a dialética, intrínseca no movi-
mento de desvendar a realidade.

28. A Resolução CFESS no 273/93, que institui 
o Código de Ética Profissional do Serviço Social, 
determina:

a. SQUARE Constitui como dever do Assistente Social, 
realizar o pronunciamento em matéria de sua 
especialidade, principalmente quando se tratar 
de assuntos de interesse da população.

b. SQUARE Constitui como direito do Assistente Social, 
participar de serviços que prestam socorro à 
população em situação de calamidade pública, 
no atendimento e defesa de suas necessidades.

c. Check-square Constitui como direito do Assistente Social, a 
participação na elaboração e gerenciamento 
das políticas sociais, e na formulação e imple-
mentação de programas sociais.

d. SQUARE Constitui como dever do Assistente Social, rea-
lizar o aprimoramento profissional de forma 
contínua.

e. SQUARE Constitui como direito do Assistente Social, no 
exercício da Profissão, abster-se de práticas que 
caracterizem a censura, o cerceamento da liber-
dade, denunciando sua ocorrência aos órgãos 
competentes.

29. Assinale a alternativa correta em relação à Gestão 
Social das Políticas Públicas.

a. SQUARE A viabilização de canais de participação da 
sociedade civil na discussão de assuntos públi-
cos promoveu somente a deflagração dos con-
selhos gestores.

b. SQUARE A Gestão Social pode ocorrer a partir de um pro-
cesso no qual o Estado perde a centralidade para 
a Sociedade Civil, que passa a planejar, traçar 
diretrizes e tomar decisões de âmbito público.

c. SQUARE O poder público administrativo, desenvolve a 
gestão dos serviços exclusivamente pautada na 
perspectiva política, fomentando a participa-
ção social.

d. SQUARE A prática da gestão social ocorre quando os 
cidadãos utilizam da razão comunicativa, a qual 
emerge das esferas do poder administrativo, 
permitindo a influência sobre as decisões e 
ações políticas do Estado.

e. Check-square A Gestão Social pode ser desenvolvida como 
projeto político, quando desenvolvida a partir 
de uma prática dialógica capaz de produzir 
reflexões críticas à racionalização da sociedade.
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32. O benefício de prestação continuada se configura 
na garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa 
com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que 
comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por sua família.

Assinale a alternativa correta sobre a concessão deste 
benefício.

a. SQUARE Para conceder esse benefício um dos critérios a 
ser utilizado é que, somente será considerada 
pessoa com deficiência, aquela que tem impe-
dimentos de longo prazo de natureza física.

b. SQUARE O benefício será concedido para pessoas com 
deficiência para a vida independente e para o 
trabalho pelo prazo mínimo de 1 ano.

c. SQUARE Para concessão do benefício será considerado 
a pessoa incapaz de prover suas necessidades 
elementares cuja renda mensal per capita seja 
de um salário-mínimo.

d. SQUARE O benefício pode ser acumulado pelo benefi-
ciário com qualquer outro no âmbito da seguri-
dade social ou de outro regime.

e. Check-square A concessão do benefício ficará sujeita à avalia-
ção da deficiência e do grau de incapacidade, 
composta por avaliação médica e avaliação 
social realizadas por médicos peritos e por 
assistentes sociais do Instituto Nacional do 
Seguro Social.

33. O SUAS reconhece as entidades não governamen-
tais como pertencentes à organização da Política de 
Assistência Social desde que:

a. Check-square Estejam inscritas no Conselho Municipal de 
Assistência Social.

b. SQUARE Estejam inscritas na Secretaria Municipal de 
Assistência Social.

c. SQUARE Desenvolvam atividades sociais de caracterís-
tica benevolentes.

d. SQUARE Ofertem 50% das suas atividades de forma 
gratuita para todo o público atendido.

e. SQUARE Tenham um documento autorizado pelo Minis-
tério Público.

30. Assinale a alternativa correta sobre políticas 
públicas voltadas para atender o público que sofre 
violência doméstica e/ou familiar:

a. SQUARE Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos possui 
o atendimento pelo 0800 porém não possui 
acessibilidade para a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras).

b. SQUARE O Ligue 180 funciona diariamente apenas no 
período comercial.

c. SQUARE Os serviços públicos oferecidos para atender 
mulheres em situação de violência, assim como 
seus filhos contemplam apenas às áreas da 
saúde e da segurança pública.

d. Check-square O Ligue 180 é um serviço de utilidade pública 
essencial para o enfrentamento à violência 
contra a mulher.

e. SQUARE O Disque Direitos Humanos – Disque 100, é 
voltado para atender somente denúncias de 
violações de crianças e adolescentes, pessoas 
idosas e pessoas com deficiência.

31. A gestão das ações no âmbito da Política de Assis-
tência Social está organizada sob a forma de sistema 
descentralizado e participativo, denominado Sistema 
Único de Assistência Social.

Assinale a alternativa que apresenta de forma correta 
o objetivo do SUAS.

a. SQUARE Exautorar a vigilância socioassistencial em todo 
o território brasileiro.

b. Check-square Estabelecer a gestão integrada de serviços e 
benefícios.

c. SQUARE Consolidar o cofinanciamento e a cooperação 
técnica entre os entes federativos, de forma 
a garantir a operação da proteção social 
contributiva.

d. SQUARE Estabelecer as responsabilidades das três esfe-
ras do governo no que tange exclusivamente 
na regulação das ações de assistência social.

e. SQUARE Fiscalizar e monitorar a educação permanente 
na previdência e assistência social.
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35. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no 
Título VII que se refere aos Crimes e das Infrações 
Administrativas determina:

a. SQUARE Pessoas que divulguem, total ou parcialmente, 
sem autorização devida, por qualquer meio de 
comunicação, nome, ato ou documento de pro-
cedimento policial, administrativo ou judicial 
relativo à criança ou adolescente a que se atri-
bua ato infracional, pode receber uma multa de 
um salário de referência.

b. SQUARE Os responsáveis legais por crianças e ado-
lescentes, que deixem de cumprir, dolosa ou 
culposamente, os deveres inerentes ao poder 
familiar decorrente de tutela ou guarda, podem 
receber multa de dois salários de referência.

c. SQUARE Hotéis, pensões ou congêneres, que aceitarem 
criança ou adolescente desacompanhado 
dos pais ou responsável, ou sem autorização 
escrita desses ou da autoridade judiciária, com-
provada a reincidência em período inferior a 
30 dias, o estabelecimento receberá multa de 
um dia de funcionamento.

d. Check-square Um profissional da saúde ou da educação, que 
porventura tenha conhecimento dos maus 
tratos provocados contra criança e adolescente 
e que deixem de comunicar às autoridades 
competentes, pode receber uma multa de 3 a 
20 salários de referência.

e. SQUARE Instituições que anunciarem peças teatrais, 
filmes ou quaisquer representações ou espe-
táculos, sem indicar os limites de idade a que 
não se recomendem, podem receber multa de 
um salário de referência.

34. Relacione as colunas abaixo que tratam dos tipos 
e conceitos de avaliação de programas, projetos e 
serviços sociais.

Coluna 1 Avaliação

1. Avaliação diagnóstica
2. Avaliação de desenho
3. Avaliação de implementação
4. Avaliação de resultados e impacto
5. Avaliação de custo-efetividade

Coluna 2 Descrição

( ) se propõe, após definir os públicos que serão 
atendidos e os arranjos operacionais do 
programa ou projeto social, colocar em ação, 
realizando as atividades planejadas, acompa-
nhando a execução dessas mediante indica-
dores de gestão e de monitoramento.

( ) se propõe a avaliar a sustentabilidade dos 
programas e projetos no futuro e em outros 
contextos.

( ) se propõe a perceber a capacidade de inova-
ção e redesenho frente ao contexto dinâmico 
em que operam os programas.

( ) se propõe, a analisar resultados de fontes de 
dados já existentes, nos registros e cadastros 
públicos dos ministérios, a fim de permitir um 
rápido dimensionamento e caracterização da 
questão social a ser objeto de intervenção.

( ) se propõe a aprofundar diagnósticos das 
condições de vida; contexto econômico; 
restrições ambientais; capacidade de gestão 
e oferta de serviços – e de compilação de 
estudos já realizados na temática, abordando 
determinantes da problemática em questão e 
eventuais programas e projetos já idealizados.

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

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