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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

1. A duração máxima da prova será de 2h30 (duas horas e trinta minutos). Os 
candidatos poderão entregar o Caderno de Provas somente 1h00 (uma hora) após o 
início da mesma. 
2. A prova contém 40 (quarenta) questões com 4 (quatro) alternativas de resposta 
cada, com  somente uma resposta correta. 
3. Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno 
de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos) contada a partir do 
efetivo início das provas. O caderno de provas será publicado e poderá ser acessado 
através da Área do Candidato com login e senha.  
4. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas (gabarito) a 
alternativa correta. 
5. O Cartão de Respostas deve ser devolvido obrigatoriamente para o fiscal 
responsável pela sala ao término da prova. 
6. Verifique se os seus dados estão corretos no Cartão Resposta (gabarito) e na 
Lista de Presença e assine ambos. Os dados incorretos deverão ser corrigidos 
somente na Lista de Presença.  Qualquer dúvida dirija-se somente a um dos fiscais de 
sua sala. 
7. Para assinalar as RESPOSTAS no Cartão de Respostas, utilize caneta 
esferográfica preferencialmente de tinta PRETA fabricada OBRIGATORIAMENTE em 
material transparente. 
8. No Cartão de Respostas, faça as marcas de acordo com o exemplo abaixo: 

 

FORMA CORRETA            FORMA INCORRETA 


 



  


  


 
 

 
 

 
 

9. Marcas mal feitas não são lidas pelo sistema de correção automático, invalidando 
a questão. 
10. A marcação no CARTÃO DE RESPOSTAS é definitiva, não admitindo rasuras. 
Marque apenas uma resposta para cada questão. Duas ou mais marcações anularão a 
sua resposta. Não risque, não amasse, não dobre e não suje o Cartão de Respostas. 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjEwYjphYTA5:RnJpLCAyNiBNYXIgMjAyMSAxODoxNToyMSAtMDMwMA==

 

 
 
 
 
 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjEwYjphYTA5:RnJpLCAyNiBNYXIgMjAyMSAxODoxNToyMSAtMDMwMA==

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES - SP 

CONCURSO PÚBLICO / EDITAL Nº 001/2020 

ASSISTENTE SOCIAL 

- 1 -  
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
As questões de 01 a 06 dizem respeito ao Texto. Leia-o 
atentamente antes de respondê-las. 
 
(Texto) 

 
 
01. Com relação à interpretação do Texto, analise: 
 
 I- Devido aos extensos incêndios provados por 
raios na Califórnia, um piloto da companhia aérea 
CalFire morreu após um acidente; 
 II- Durante 72 horas, mais de 11 mil relâmpagos 
foram documentados na Califórnia; 
 III- Em mais de uma década, essa é a maior 
onda de tempestades que atingiu a Califórnia. 
 

Dos itens acima: 
 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item III está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

No trecho abaixo retirado do Texto, analise as partículas 
“que” indicadas pelos números 1 e 2, respectivamente. 
Em seguida, responda às questões de 02 a 04: 
 

“Essa é a maior onda de tempestades que (1) atingiu a 
Califórnia em mais de uma década, que (2) provocou 
367 incêndios.” (linhas 8 a 10). 
 

02. Com base na análise das partículas “que” no trecho 
acima, assinale a alternativa correta: 
 
a) As partículas 1 e 2 exercem, no contexto em que 

estão inseridas, funções morfológicas distintas. 
b) A partícula 1 introduz uma oração subordinada 

adjetiva restritiva, enquanto a partícula 2 introduz 
uma oração subordinada adjetiva explicativa. 

c) A partícula 1 introduz uma oração subordinada 
adjetiva explicativa, enquanto a partícula 2 introduz 
uma oração subordinada substantiva completiva 
nominal. 

d) Não é possível identificar, isoladamente, a função 
sintática das partículas 1 e 2. 

 

03. A partícula 1 poderia ser corretamente substituída 
pela seguinte alternativa: 
 
a) “A qual”. 
b) “Na qual”. 
c) “Pela qual”. 
d) “As quais”. 
 

04. O trecho “[...] que atingiu a Califórnia em mais de 
uma década, [...]” (linhas 9 e 10), introduzida pela 
partícula 1, exerce função sintática de: 
 
a) Sujeito. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Adjunto adnominal. 
d) Complemento nominal. 
 

05. “Vários incêndios correram pelas colinas e 
montanhas adjacentes à região vinícola do norte da 
Califórnia.” (linhas 12 a 14).  
 
Sobre a acentuação gráfica das palavras destacadas 
acima, assinale a alternativa correta: 
 
a) As três palavras destacadas são acentuadas pela 

mesma regra de acentuação. 
b) A palavra “Califórnia” perdeu o acento com o novo 

Acordo Ortográfico. 
c) Somente as palavras “Vários” e “incêndios” são 

acentuadas pela mesma regra de acentuação. 
d) A palavra “incêndios” é acentuada pela seguinte 

regra: acentuam-se as palavras oxítonas terminadas 
em “o”, seguidas ou não de “s”. 

 

06. “Vários incêndios correram pelas colinas e 
montanhas adjacentes à região vinícola do norte da 
Califórnia.” (linhas 12 a 14).  
 
Acerca do emprego do acento grave indicador de crase, 
assinale a alternativa correta: 
 
a) Há contração entre preposição exigida por regência 

verbal de “adjacentes” e artigo definido feminino. 
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b) Há contração entre preposição exigida por regência 
nominal de “adjacentes” e artigo definido feminino. 

c) É obrigatório o uso da crase em algumas locuções 
conjuntivas formadas por palavra feminina. 

d) A crase foi incorretamente empregada. 
 

07. “Fomos na cidade hoje pela manhã.” 
 
Com base nos vícios de linguagem, é correto afirmar 
que a frase acima é um claro exemplo de: 
 
a) Solecismo. 
b) Pleonasmo vicioso. 
c) Cacofonia. 
d) Estrangeirismo. 
 

08. “Em raros casos, encontramos advérbios 
modificando um substantivo e até mesmo uma 
preposição.”  

(Fonte adaptada: BEZERRA, R. – Nova Gramática da Língua 
Portuguesa para Concursos, 8ª edição). 

 
Com base na citação, assinale a alternativa em que o(s) 
advérbio(s) destacado(s) está(ão) modificando um 
substantivo ou até mesmo uma preposição: 
 
a) Ele dança e canta simultaneamente. 
b) – Desejo-lhe que seja muito e muito feliz.” (José de 

Alencar). 
c) Naquele momento, agiste precipitadamente. 
d) “Seu tio, naturalmente, lhe comunicara a criancice 

da prima, pouco antes de destinar-lhe a esposa.” 
(Camilo Castelo Branco). 

 

09. Há erro de pontuação na seguinte alternativa: 
 
a) A indignação, de muita gente, não transpõe na 

maioria dos casos o âmbito das conversas privadas. 
b) Que foi, Madalena, há algum problema na comida? 
c) Porto Alegre, capital dos gaúchos, é banhada pelo 

Rio Guaíba. 
d) As ideias do nosso diretor, já não mais as defendo. 
 

10. Com base na regência do verbo “usufruir”, assinale 
a alternativa em que ele desempenha transitividade 
direta: 
 
a) Minha mãe está usufruindo das férias na praia com 

os netos. 
b) Ela deveria se envergonhar de usufruir os 

rendimentos da mãe. 
c) Meu sogro usufruirá o prédio enquanto viver. 
d) Está usufruindo do imóvel que, por sua morte, será 

dos filhos. 
 

MATEMÁTICA   

 

11. Assinale a alternativa que apresenta um número 
primo. 
 
a) 9. 
b) 13. 

c) 14. 
d) 225. 
 

12. Para concluir sua viagem, um motorista precisa 
ainda percorrer 70 quilômetros. Neste momento, ao 
verificar o painel do seu automóvel, apareceu uma 
indicação de que o tanque de combustível está no modo 
reserva. Sabendo que o consumo deste automóvel é de 
10 quilômetros por litro, e que o tanque reserva possui 5 
litros, é correto afirmar que o motorista: 
 
a) Conseguirá concluir sua viagem sem necessidade 

de abastecer seu automóvel. 
b) Precisaria de mais 1 litro para concluir sua viagem. 
c) Não conseguirá concluir sua viagem sem abastecer 

seu automóvel. 
d) Conseguirá percorrer apenas 20 quilômetros com a 

capacidade de seu tanque reserva. 
 

13. Em “Laura estuda engenharia e Fernanda não 
estuda medicina”. A negação da sentença é: 
 
a) Laura não estuda engenharia e Fernanda não 

estuda medicina. 
b) Laura estuda engenharia ou Fernanda estuda 

medicina. 
c) Laura não estuda engenharia e Fernanda não 

estuda medicina. 
d) Laura não estuda engenharia ou Fernanda estuda 

medicina. 
 

14. Se a e b são ângulos complementares, então a + b 
é igual a: 
 
a) 90°. 
b) 180°. 
c) 270°. 
d) 360°. 
 

15. Um cilindro possui base de raio 4 cm e altura 12 cm. 
Seu volume, em cm³, é: 
Dado: considere π = 3. 
 
a) 48. 
b) 335. 
c) 478. 
d) 576. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS  

 
16. Leia o trecho abaixo para responder a questão: 
 
“Em 2020 completa-se o centenário de nascimento de 
uma importante escritora, de origem ucraniana, 
naturalizada brasileira, chega ao Brasil em 1922, e 
recebe então o nome de ________. Dentre suas obras 
podem ser citadas Laços de Família (1960) e Água Viva 
(1973).” 
A lacuna no texto se refere à: 
 
a) Hilda Hilst. 
b) Cecília Meireles. 
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c) Rachel de Queiroz. 
d) Clarice Lispector. 
 

17. Em maio de 2020 os Estados Unidos lançaram com 
sucesso um voo espacial tripulado, considerado um 
marco histórico, pois é o primeiro voo tripulado em 
órbita de uma espaçonave estadunidense lançada nos 
últimos 9 anos. Este voo partiu da aeronave espacial 
que recebeu o nome de: 
 
a) Space X. 
b) Crew Dragon. 
c) US Interprise. 
d) Discovery One. 
 

18. A partir de agosto de 2020, a gasolina produzida no 
Brasil passa a ser produzida e comercializada com uma 
nova fórmula definida pela Agência Nacional do 
Petróleo (ANP). Esta mudança se refere: 
 

I- A introdução de uma massa específica 
mínima, ou seja, uma quantidade mínima da substância 
em um determinado volume; 

II- Adoção de um novo padrão na contagem da 
octanagem; 

III- Adição de 25% de etanol nas gasolinas 
comum e premium; 

IV- Inclusão de aditivos alcalinos e benzeno 
para as gasolinas aditivadas. 
 
Dos itens: 
 
a) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 

19. O novo marco do saneamento reforça 
compromissos que o Brasil já havia assumido em 
acordos internacionais, como o cumprimento de 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Organização das Nações Unidas (ONU). Tendo em 
vista as metas deste documento, assinale a alternativa 
correta: 
 
a) Atingir 99% de água potável e 90% de esgoto 

tratado no território brasileiro até dezembro de 
2033.  

b) Atingir 100% de água potável e 90% de esgoto 
tratado no território brasileiro até 2030. 

c) Atingir 99% de água potável e 90% de esgoto 
tratado no território brasileiro até dezembro de 
2025.  

d) Atingir 80% de água potável e 80% de esgoto 
tratado no território brasileiro até dezembro de 2030. 

 

20. Donald Trump atual presidente dos Estados Unidos 
não foi reeleito para seu cargo na eleição estadunidense 
realizada no mês de novembro de 2020. A partir de 20 
de janeiro de 2021, o novo presidente norte americano 
será o recém-eleito Joe Biden pertencente ao partido:  
 

a) Republicano. 
b) Comunista. 
c) Socialista. 
d) Democrata. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

 
21. Analise o trecho a seguir: 
 
“A gestão territorial da proteção básica responde ao 
princípio de descentralização do SUAS e tem por 
objetivo promover a atuação preventiva, disponibilizar 
serviços próximo do local de moradia das famílias, 
racionalizar as ofertas e traduzir o referenciamento dos 
serviços ao CRAS em ação concreta, tornando a 
principal unidade pública de proteção básica uma 
referência para a população local e para os serviços 
setoriais. Dentre as ações de gestão territorial da 
proteção social básica, destacam-se: articulação da 
rede socioassistencial de proteção social básica 
referenciada ao CRAS, busca ativa e 
____________________.” 

(Fonte: Caderno de Orientações Técnicas do CRAS – MDS). 

  
Assinale a alternativa que completa a lacuna 
corretamente: 
 
a) Referência. 
b) Promoção da articulação intersetorial.  
c) Contrarreferência.  
d) Matricialidade sociofamiliar. 
 

22. A busca ativa refere-se à procura intencional, 
realizada pela equipe de referência do CRAS e tem 
como objetivo identificar as situações de vulnerabilidade 
e risco social, ampliar o conhecimento e a compreensão 
da realidade social, para além dos estudos e 
estatísticas. Assinale a opção que apresenta uma das 
estratégias de busca ativa: 
 
a) Campanhas de divulgação, distribuição de 

panfletos, colagem de cartazes e utilização de 
carros de som. 

b) Oferta do serviço de proteção e atendimento integral 
à família.  

c) Realização de acompanhamento familiar. 
d) Abertura de prontuário SUAS. 
 

23. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos é um serviço realizado em grupos, organizado 
a partir de percursos, de modo a garantir aquisições 
progressivas aos seus usuários, de acordo com seu 
ciclo de vida, com o objetivo de: 
 

I- Assegurar espaços de convívio familiar e 
comunitário e o desenvolvimento de relações de 
afetividade e sociabilidade;  

II- Priorizar a cultura nacional do país;  
III- Desenvolver o sentimento de pertença e de 

identidade;  
IV- Promover a socialização e convivência.  
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Dos itens acima 
 
a) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
b) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
 

24. De acordo com a legislação social vigente, 
considera-se público prioritário para a meta de inclusão 
no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV), crianças e, ou adolescentes e, ou pessoas 
idosas nas seguintes situações, exceto: 
 
a) Em situação de isolamento.  
b) Com medidas de proteção do Estatuto da Criança e 

do Adolescente.  
c) Fora da escola ou com defasagem escolar superior 

a 2 anos.  
d) Segurados do Benefício de Prestação Continuada. 
 

25. Assinale o serviço da Política de Assistência Social 
que é ofertado pela Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade: 
 
a) Serviço Especializado em Abordagem Social. 
b) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 

Públicas e de Emergências. 
c) Serviço Especializado para Pessoas em Situação 

de Rua. 
d) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de 
Serviços à Comunidade (PSC). 

 

26. Com relação ao Plano de Assistência Social analise 
as assertivas abaixo. 
 
(__)- O processo de planejamento se materializa no 
Plano Municipal (ou do DF) de Assistência Social que é 
um instrumento de gestão da política de assistência 
social no âmbito local; 
(__)- O Plano deve ser elaborado pelo conselho de 
assistência social, aprovado pelo órgão gestor, manter 
coerência com a Política Nacional de Assistência Social, 
NOB-SUAS e NOB-RH e ser expresso no orçamento; 
(__)- O Plano constitui elemento estratégico para a 
consolidação do SUAS, para a melhoria da qualidade 
dos serviços prestados e para a universalização da rede 
de proteção social de assistência social; 
(__)- A definição dos territórios de vulnerabilidade e o 
planejamento, no tempo (curto, médio e longo prazos), 
da instalação de CRAS em todos os territórios, deve 
necessariamente ser objeto do Plano, já que a 
universalização da proteção básica é importante 
objetivo a ser alcançado pela Política Nacional de 
Assistência Social. 
 
Levando-se em consideração que (V) significa 
Verdadeiro e (F) significa Falso a sequência correta das 
proposições acima é, respectivamente: 
 
a) V-F-V-F.  

b) V-F-V-V. 
c) F-V-F-V. 
d) F-F-F-V. 
 

27. Leia atentamente as afirmações abaixo e assinale a 
opção correta sobre movimentos sociais: 
 
a) A compreensão dos movimentos sociais como, 

baderna, desordem social e ações criminosas, está 
superada no Brasil atual.  

b) Movimento social refere-se a uma atividade, que se 
esgota em si mesma quando concluída, sendo 
ferramenta para uma mobilização social.  

c) Caracteriza uma organização, com relativo grau de 
formalidade e de estabilidade.  

d) Os Movimentos Sociais constituem-se de um 
conjunto de ações individuais de caráter 
sociopolítico e cultural que viabilizam distintas 
formas da população se organizar e expressar suas 
demandas.  

 

28. Considerando o texto normativo contido no Plano 
Nacional de Atendimento Socioeducativo, que define as 
diretrizes e eixos operativos para o Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo, pode-se afirmar que a 
oferta do serviço de proteção social a adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade 
Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade 
(PSC), no âmbito do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), será complementada por meio do: 
 
a) Encaminhamento e inserção do adolescente à 

escola.  
b) Serviço de Família Acolhedora.  
c) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.  
d) Programa Nacional de Promoção do Acesso ao 

Mundo do Trabalho – ACESSUAS Trabalho.  
 

29. As informações sobre o acompanhamento das 
famílias e indivíduos no Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS) 
contribuem para a organização e sistematização das 
informações de cada situação acompanhada, devendo 
ser registradas em instrumentais adequados a este fim. 
Sua utilização deve ser restrita à equipe do CREAS que 
deverá atentar-se ao sigilo e privacidade necessários, 
de acordo com o código de ética dos profissionais 
implicados no acompanhamento. Para o registro de 
informações sobre o acompanhamento, podem-se 
adotar diferentes instrumentais, dentre os quais, exceto: 
 
a) Prontuários. 
b) Registro mensal de atendimentos (RMA).  
c) Plano de acompanhamento individual e/ou familiar.  
d) Relatórios. 
 

30. O piso é uma forma de organização dos serviços 
ofertados a determinado público-alvo. O valor que será 
repassado aos estados e municípios é calculado a partir 
de critérios para a oferta dos serviços. Com base 
nesses critérios, os pisos são calculados e os 
municípios recebem recursos para executar os 
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respectivos serviços. As Equipes Volantes e a 
Manutenção de Lanchas da Assistência Social estão 
agregadas a qual dos pisos listados abaixo? 
 
a) Básico Fixo. 
b) Fixo de Média Complexidade.  
c) Variável.  
d) Transição de Média Complexidade. 
 

31. Assinale a assertiva que contempla acertadamente 
uma das funções do coordenador do Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS): 
 
a) Articular, acompanhar e avaliar o processo de 

implantação do CRAS e a implementação dos 
programas, serviços, projetos de proteção social 
básica operacionalizadas nessa unidade.   

b) Acolhida, oferta de informações e realização de 
encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS.   

c) Planejamento e implementação do Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral às Famílias, de 
acordo com as características do território de 
abrangência do CRAS.  

d) Mediação de grupos de famílias do Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral às Famílias.  

 

32. Assinale a opção correta, com base no que 
estabelece a Lei Orgânica da Assistência Social nº 
8.742/93: 
 
a) As proteções sociais, básica e especial, serão 

ofertadas precipuamente no Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) e no Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS), respectivamente, e pelas entidades sem 
fins lucrativos de assistência social. 

b) Um dos princípios da organização da assistência 
social no Brasil é a proteção à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.  

c) O CRAS é a unidade pública estadual, de base 
territorial, localizada em áreas índices de 
vulnerabilidade e risco social intermediários, 
destinada à articulação dos serviços 
socioassistenciais no seu território de abrangência e 
à prestação de serviços, programas e projetos 
socioassistenciais de proteção social plena às 
famílias.  

d) O benefício de prestação continuada é a garantia de 
um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência 
e ao idoso com 60 (sessenta) anos ou mais que 
comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por sua família. 
 

33. Com relação à concepção de território na Política de 
Assistência Social analise as afirmações abaixo. 
 
(__)- O território é parte, texto, contexto, uso e sentidos 
que as pessoas em seu processo de vivência constroem 
e reconstroem. É o que é quente, o que está nas 
entranhas da vida, no modo de reprodução das relações 
sociais, não apenas um espaço inócuo, à espera de 

uma política pública pronta, acabada e que se expressa 
na oferta de serviços, programas e projetos; 
(__)- Território se refere a um objeto do qual pode-se 
fazer o inventário das características, variáveis e 
determinações. É o perímetro espacial dos locais de 
moradia; 
(__)- Território pode ser compreendido hoje como uma 
mediação entre o mundo e a sociedade nacional e local, 
e assumido como um conceito indispensável para a 
compreensão do funcionamento do mundo presente; 
(__)- No SUAS, o princípio da territorialização da rede 
socioassistencial baseia-se na oferta centralizada dos 
serviços. 
 
Levando-se em consideração que (V) significa 
Verdadeiro e (F) significa Falso a sequência correta das 
proposições acima é, respectivamente: 
 
a) V-F-V-F.  
b) V-F-F-V. 
c) F-V-V-F. 
d) F-V-F-V. 
 

34. Conforme o Código de Ética do profissional de 
Serviço Social, um dos direitos do/a Assistente Social é: 
 
a) Utilizar seu número de registro no Conselho 

Regional no exercício da Profissão.  
b) Participar de programas de socorro à população em 

situação de calamidade pública, no atendimento e 
defesa de seus interesses e necessidades. 

c) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de 
atuação do Serviço Social com participação da 
sociedade civil.  

d) Garantia e defesa de suas atribuições e 
prerrogativas, estabelecidas na Lei de 
Regulamentação da Profissão e dos princípios 
firmados neste Código.  

 

35. Constitui atribuição privativa do/a Assistente Social: 
 
a) Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais 

em matéria relacionada às políticas sociais, no 
exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e 
sociais da coletividade.  

b) Planejar, organizar e administrar benefícios e 
Serviços Sociais.  

c) Dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de 
estudo e de pesquisa em Serviço Social.  

d) Desempenhar suas atividades profissionais, com 
eficiência e responsabilidade, observando a 
legislação em vigor. 

 

36. Estatuto da Criança e do Adolescente é o conjunto 
de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem 
como objetivo a proteção integral da criança e do 
adolescente. Segundo o ECA: 
 

I- Toda criança ou adolescente tem direito a ser 
criado e educado no seio da sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
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convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da 
presença de agressores sexuais; 

II- Os dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos 
de: elevados níveis de repetência e desentendimento 
entre professor e aluno; 

III- A criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho; 

IV- O Estatuto estabelece que, é dever da 
família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens II e III estão corretos. 
b) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
 

37. O idoso tem direito ao exercício de atividade 
profissional, respeitadas suas condições físicas, 
intelectuais e psíquicas. Com base no que dispõe o 
Estatuto do Idoso, marque a opção correta: 
  
a) O Poder Público criará e estimulará a 

profissionalização especializada para os idosos, 
aproveitando seus potenciais e habilidades para 
atividades regulares e remuneradas.  

b) Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou 
emprego, é vedada a discriminação e a fixação de 
limite máximo de idade, exceto para concursos 
públicos.  

c) Dentre os critérios de desempate em concurso 
público está a idade, dando-se preferência ao de 
idade mais elevada. Porém, esse não é o critério de 
maior relevância. 

d) O Poder Público criará e estimulará programas de 
preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, 
com antecedência mínima de 2 (dois) anos por meio 
de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus 
interesses, e de esclarecimento sobre os direitos 
sociais e de cidadania. 

 

38. Assinale a opção que representa uma das 
modalidades de família na contemporaneidade: 
 
a) Patriarcal. 
b) Matrimonial. 
c) Biológica. 
d) Homoparental. 
 

39. De acordo com a Lei nº 8080/90, entende-se por 
saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto 
de atividades que se destina, através das ações de 
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à 
promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, 

assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde 
dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 
advindos das condições de trabalho, abrangendo, 
exceto: 
 
a) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de 

trabalho ou portador de doença profissional e do 
trabalho.  

b) A garantia ao sindicato dos trabalhadores de 
requerer ao órgão competente a interdição de 
máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente 
de trabalho em qualquer situação.  

c) Participação, no âmbito de competência do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, 
avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais 
à saúde existentes no processo de trabalho. 

d) Participação, no âmbito de competência do Sistema 
Único de Saúde (SUS), da normatização, 
fiscalização e controle das condições de produção, 
extração, armazenamento, transporte, distribuição e 
manuseio de substâncias, de produtos, de 
máquinas e de equipamentos que apresentam 
riscos à saúde do trabalhador.  

 

40. Analise o trecho a seguir: 
 
“A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 
_____________ com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de 
saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo 
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou 
pelo Conselho de Saúde.” 

(Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm). 

  
Assinale a alternativa que completa a lacuna 
corretamente: 
 
a) Dois anos. 
b) Três anos. 
c) Quatro anos. 
d) Cinco anos. 

 


