
 

 

 

Prefeitura Municipal de Petrolina 

Autarquia Educacional do Vale do São Francisco – AEVSF 

  Faculdade de Petrolina – FACAPE 
 

PROCESSO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

TEMPORÁRIOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DE 

PETROLINA/PE 
 

CADERNO DE PROVAS 
 

CARGO: ADVOGADO 

Data de Aplicação: 06/06/2021  
  

1. Ao receber este Caderno, aguarde a autorização do Fiscal de Sala e em seguida confira se ele contém 

30 (trinta) questões objetivas numeradas sequencialmente de 1 a 30, cada uma com 5 (cinco) 

alternativas indicadas pelas letras 'A' a 'E', das quais, somente uma corresponderá à resposta certa para 

a questão.   

2. A Folha de Respostas será entregue oportunamente pelos Fiscais de Sala e seu preenchimento será de 

inteira responsabilidade do candidato, não havendo troca em hipótese de rasura ou de qualquer 

danificação, ao recebê-lo, assine-o.    

3. Na Folha de Respostas marque a letra correspondente à resposta correta para a questão conforme o 

seu julgamento, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta em tubo transparente, 

conforme exemplo abaixo:   

ATENÇÃO! A marcação de mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta.    

4. O tempo total para a resolução da prova e preenchimento da Folha de Respostas é de 3 (três) horas. Ao 

terminar as provas, entregue ao Fiscal de Sala a Folha de Respostas, e assine a Lista de Presença. 

5. Conforme orientações governamentais e o protocolo de prevenção à COVID-19: 

• O candidato deverá, obrigatoriamente, permanecer de máscara durante todo o período de realização 

das provas, de forma a cobrir as regiões do nariz e boca, retirando apenas para ingestão de lanches, 

água, sucos e similares, e para fazer a troca pela máscara reserva. A máscara pode ser de tecido ou 

de qualquer outro material, desde que não tenha partes de metal; 

• É vedado o compartilhamento de objetos de uso pessoal pelos candidatos e pelos aplicadores de 

provas; 

• Os candidatos devem lavar as mãos com álcool a 70% sempre que receber, ou entregar alguma 

documentação; 

• A saída do candidato da sala de aplicação de prova para a utilização do banheiro deve ser solicitada 

ao Fiscal de Sala, o qual fará o seu acompanhamento ao local, observada a restrição de uso de uma 

pessoa por vez; 

• Há um controle rígido quanto à utilização dos sanitários, o qual somente poderá ser utilizado por um 

candidato de cada vez, passando por um protocolo de higienização e de verificação por meio de 

detector de metais. Portanto, evite a utilização dos sanitários; 

• Evite contato com outras pessoas após a aplicação da prova. Depois da avaliação, vá para casa, 

tome um banho e se possível coloque a roupa para lavar. 

6. Após a entrega da Folha de Respostas não será permitido o uso dos sanitários. 

7. O candidato só poderá sair da Sala com o Caderno de Provas após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos 

do início da aplicação da prova. 

8. As provas, os gabaritos, os resultados e as demais informações referentes ao Processo Seletivo 

Simplificado, serão divulgados no site oficial da FACAPE: www.facape.br, conforme previsto no 

Calendário de Eventos do Edital da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 

de Petrolina/PE. 
 

Boa prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA – NS-01 
 

TEXTO 01  
 

 
https://br.pinterest.com/pin/500532946068946591/. 
Acesso em 28/4/2021. 

 

QUESTÃO 01 
Considerando os elementos verbais e não verbais 
do Texto 01, pode-se afirmar, no plano da 
interpretação, que: 
 

A) Chico Bento sabe falar inglês. 
B) Não sabe o significado da expressão em 

inglês dita pelo interlocutor dele. 
C) Os dois personagens não sabem falar inglês. 
D) É aniversário da mãe de Chico Bento. 
E) Chico Bento gostou do presente. 

 

TEXTO 02 

Caminhão estacionado em cidade pernambucana. 
 
QUESTÃO 02 
A frase que está embaixo da fotografia (Texto 02), 
em itálico (Caminhão estacionado em cidade 
pernambucana), é chamada de: 
 

A) Lead. 
B) Subtítulo. 
C) Manchete. 
D) Legenda. 
E) Copydesk. 

 

 
 
 
 

TEXTO 03  
 

 
 
QUESTÃO 03 
Na parte escrita do Texto 03 (AVISO: proibida a 
entrada de pessoas não autorizadas), percebe-se: 
 

A) Um desvio da norma padrão quanto à 
regência verbal. 

B) Um desvio da norma padrão quanto à 
concordância nominal. 

C) Que a expressão “proibida a entrada” está 
correta em relação ao que estabelece a 
norma padrão. 

D) Que a expressão “proibida a entrada” produz 
ambiguidade sintática e semântica. 

E) Que a expressão “proibida a entrada” está 
incorreta quanto ao que estabelece a norma 
padrão. 

 

TEXTO 04 

https://www.google.com/search?q=tirinhas+sobre+p
reconceito+lingu%C3%ADstico&tbm=isch&source=i
u&ictx=1&fir=9UBmcHWJiNhvYM%252C2eB3iB4fK
5ya6M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQvDXu1xWr3p2 

YnyqbkLAjiiqVI0A&sa=X&ved=2ahUKEwjg0P6i-KD 

wAhWkB9QKHZlCC90Q9QF6BAgREAE&biw=1242
&bih=597#imgrc=yhyy3symHHKpFM. Acesso em 
28/4/2021. 

https://br.pinterest.com/pin/500532946068946591/
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QUESTÃO 04 
O efeito de humor nesse Texto 04 é produzido, 
entre outros aspectos, pelo uso repetitivo da 
palavra “tipo”. No plano coesivo, isso se chama: 
 

A) Elipse. 
B) Catáfora e reiteração. 
C) Reiteração. 
D) Catáfora e elipse. 
E) Elipse e reiteração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 05 

 https://br.pinterest.com/pin/715087247066153315/. 
Acesso em 28/4/2021 

QUESTÃO 05 

Para explicar melhor o significado do amor, a 
personagem feminina (Texto 05) usa, 
predominantemente, o tipo de argumentação 
chamado de: 
 

A) Direção. 
B) Argumento de autoridade. 
C) Argumentação por citação. 
D) Evidência. 
E) Analogia. 

 
 

 

MATEMÁTICA – NS-11 
 

QUESTÃO 06 
O IMC – Índice de Massa Corporal, é o método 
comumente utilizado e adotado pela Organização 
Mundial de Saúde para diagnosticar o sobrepeso e 
obesidade. 
O IMC é calculado dividindo-se o peso da pessoa 
por sua altura multiplicada por ela mesma. 
O gráfico abaixo destaca a classificação do peso de 
acordo com o IMC do indivíduo: 
 

 
Fonte: 
https://www.escolaweb.educacao.al.gov.br/roteiro-
de-estudo/tabelas-e-graficos-x-imc-56207. Acesso 
em 17/05/2021. 
 

 

De acordo com o gráfico, uma pessoa com IMC 
igual a 33,9 está classificada como: 
 

A) Peso ideal. 
B) Obesidade grau I. 
C) Obesidade grau II. 
D) Levemente acima do peso. 
E) Obesidade mórbida. 

 

QUESTÃO 07 
O coordenador de um programa social fez uma 
pesquisa envolvendo 120 pessoas do bairro que 
participam de um programa de prática de educação 
física. O resultado da pesquisa foi colocado na 
tabela abaixo: 
 

Praticam Atividade Física três 
vezes por semana 

24 20,00% 

Praticam Atividade Física duas 
vezes por semana  

30,00% 

Não praticam atividade física  50,00% 
 

De acordo com os dados da tabela, é possível 
concluir que a quantidade de pessoas que praticam 
atividade física duas vezes por semana é igual a: 
 

A) 12 
B) 24 
C) 36 
D) 48 
E) 60 

https://br.pinterest.com/pin/715087247066153315/
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QUESTÃO 08 
João verificou por meio de uma balança que seu 
peso é 85 kg. Ele pretende reduzir seu peso em 
10%.  Para isso está fazendo um programa de 
reeducação alimentar. O peso que João pretende 
atingir é: 
 

A) 76,5 kg 
B) 75,0 kg 
C) 80,5 kg 
D) 71,0 kg 
E) 69,5 kg 

 
QUESTÃO 09 
Uma pessoa faz diariamente caminhada pela praça 
do bairro. Todo os dias ela caminha durante 30 
minutos, percorrendo um total de 2 km. Se ela 
aumentar o tempo de caminhada para 45 minutos, 
mantendo o mesmo ritmo, o total de km percorridos 
será: 
 

A) 2,5 km 
B) 4 km 
C) 3,5 km 
D) 3 km 
E) 1 km 

 

QUESTÃO 10 
Passar em um concurso exige esforço e dedicação 
aos estudos. Em sua rotina de preparação, um 
estudante estuda 5 horas todos os dias. Com isso 
ele consegue ler 30 páginas de um livro e vai 
finalizar a leitura do livro todo em 15 dias. Caso ele 
passe a estudar uma hora a mais por dia, mantendo 
o mesmo ritmo, o número de páginas que 
conseguirá ler diariamente será 24. Assim, a 
quantidade de dias que que ele necessitará para 
finalizar a leitura de todo o livro será: 
 

A) 10 
B) 11 
C) 12 
D) 13 
E) 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NS-100 
 

QUESTÃO 11 
Roberta, mãe de Lucas, que possui um ano de 
idade, encontra-se presa, condenada pelo crime de 
roubo, praticado em concurso com dois menores. 
Nessa situação, segundo prevê o ECA – Estatuto 
da Criança e do Adolescente, lei 8.069/90: 
 

A) A condenação de Roberta, advinda de 
sentença penal com trânsito em julgado, à 
pena de quatro anos de reclusão, enseja, 
obrigatoriamente, a suspensão do poder 
familiar da condenada sobre Lucas. 

B) Caso Lucas esteja em fase de 
amamentação, a prisão de sua genitora é 
ilegal. 

C) Roberta só poderá ver seu filho após o 
cumprimento da pena. 

D) Lucas tem direito a ser amamentado por 
Roberta, impondo a lei que os 
estabelecimentos penais destinados às 
mulheres sejam dotados de berçários onde 
as condenadas possam amamentar seus 
filhos. 

E) Se Roberta for condenada ao cumprimento 
de pena, em regime semiaberto, terá o direito 
de cumprir a pena em sua residência até o 
término da amamentação. 

 
 

QUESTÃO 12 
Na hipótese de uma professora do ensino 
fundamental suspeitar que um dos seus alunos, de 
08 anos de idade, estar sendo vítima de agressões 
físicas, deverá a mesma realizar comunicação: 
 

A) Ao Juízo da Infância e da Juventude. 
B) À autoridade policial, que deverá instaurar 

inquérito policial. 
C) Ao Conselho Tutela da localidade. 
D) À entidade de acolhimento da localidade para 

que possa recepcionar o menor. 
E) Ao Ministério Público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prefeitura Municipal de Petrolina  

Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - AEVSF  
Faculdade de Petrolina – FACAPE  

 CADERNO DE PROVAS – ADVOGADO                                                                            5 

QUESTÃO 13 
Tício, condenado à pena de reclusão de 25 anos, 
em regime fechado, é pai de Caio, que possui 03 
anos de idade. Nessa situação, conforme dispõe o 
ECA: 
 

A) Será garantido a Caio a convivência com seu 
genitor, por meio de visitas periódicas, que 
deverão ser promovidas pelo responsável ou, 
na hipótese de acolhimento institucional, pela 
entidade responsável, desde que haja prévia 
autorização judicial. 

B) Será garantido a Caio a convivência com seu 
genitor, por meio de visitas periódicas, que 
deverão ser promovidas pelo responsável ou, 
na hipótese de acolhimento institucional, pela 
entidade responsável, independentemente 
autorização judicial. 

C) Será garantido a Caio a convivência com seu 
genitor, por meio de visitas periódicas, que 
deverão ser promovidas pelo Conselho 
Tutelar da localidade ou, na hipótese de 
acolhimento institucional, pela entidade 
responsável, desde que haja prévia 
autorização judicial. 

D) Não será garantida a Caio a convivência com 
seu genitor, em virtude da condenação 
criminal imposta ao mesmo. 

E) Será garantida a Caio a convivência com seu 
genitor, por meio de visitas periódicas, que 
deverão ser promovidas pela equipe de apoio 
à Vara de Infância e da Juventude da 
localidade do presídio onde Tício se encontra 
recluso. 
 

QUESTÃO 14 
O Estatuto da Advocacia da Ordem dos 
Advogados do Brasil, lei 8.906/1994, prevê em 
seu art. 8º, inciso IV e § 1º, que “para inscrição 
como advogado é necessário” haver “aprovação 
em exame de ordem”, “regulamentado em 
provimento do Conselho Federal da OAB”. Essa 
exigência é: 
 

A) Constitucional, ainda que se trate de matéria 
reservada à lei complementar. 

B) Inconstitucional, apenas no que se refere à 
atribuição de competência ao Conselho 
Federal da OAB para regulamentar o exame, 
por se tratar de condicionamento à liberdade 
de exercício profissional que somente a lei 
poderia estabelecer. 

C) Inconstitucional, por estabelecer 
condicionamento prévio à liberdade de 
exercício profissional. 

D) Constitucional, por ser compatível tanto com 
a exigência legal para o estabelecimento de 
condições para o exercício profissional, como 

com a finalidade institucional do exercício da 
advocacia como função essencial à justiça. 

E) Inconstitucional, por transbordar dos limites 
de regulação do exercício profissional, ao 
afetar a própria escolha profissional, que não 
pode sofrer condicionamentos, nos termos 
da Constituição. 

 
QUESTÃO 15 
De acordo com o direito dos idosos, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 

A) Dentro os processos de idosos, dar-se-á 
prioridade especial a pessoa com idade igual 
ou superior a 80 anos. 

B) O benefício previdenciário de valor mínimo 
recebido por pessoa a partir dos 65 anos de 
idade não deve ser considerado na 
composição da renda familiar, para fins de 
concessão do benefício assistencial a outro 
membro da família, de acordo com o Estatuto 
do Idoso. 

C) As transações relativas a alimentos poderão 
ser celebradas perante o Promotor de Justiça 
e o Defensor Público, que as referendará, e 
passarão a ter efeito de executivo 
extrajudicial. 

D) É assegurada prioridade de tramitação dos 
processos e procedimentos, bem como na 
execução dos atos e nas diligências judicial 
em que figure com parte ou interveniente 
pessoa com idade igual ou superior a 60 
anos, em qualquer grau de jurisdição. 

E) Com exceção dos serviços seletivos e 
especiais, aos maiores de 65 anos fica 
assegurada a gratuidade dos transportes 
coletivos públicos urbanos e semiurbanos. 

 
QUESTÃO 16 
O direito ao respeito, previsto expressamente pelo 
Estatuto do Idoso, engloba, dentre outros 
aspectos, a: 
 

A) Preservação da imagem. 
B) Preservação da autonomia e do atendimento 

preferencial na rede pública. 
C) Habitação digna e a preservação de ideias e 

crenças. 
D) Disponibilização de medicação e de 

tratamento condizente com a idade. 
E) Inviolabilidade da integridade física e da 

preservação dos objetos pessoais. 
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QUESTÃO 17 
Antônio e Daniela, ambos com 16 anos de idade, 
casaram por conta da gravidez de Daniela. 
Informaram aos pais de ambos, no entanto o pai de 
Daniele se recusou a autorizar o matrimônio, em 
que pese ter havido a aquiescência da sua mãe e 
dos pais de Antônio. Após o ajuizamento da 
competente ação, o casamento foi autorizado por 
meio de sentença. Sobre essa situação, indique a 
alternativa CORRETA: 
 

A) Não corriam prazos prescricionais em 
desfavor de Antônio e Daniela, por conta da 
idade de ambos, mas, com o casamento, 
cessará a causa impeditiva. 

B) Com o suprimento judicial, Antônio e Daniela 
poderão casar-se, porém vigorará a condição 
suspensiva consistente no nascimento com 
vida do filho do casal. 

C) A sentença, nesse caso, é nula, ante a 
impossibilidade de suprimento judicial sem a 
concordância dos pais. 

D) Judicialmente autorizado o casamento entre 
os menores, será obrigatório o regime legal 
da separação de bens. 

E) Com o suprimento judicial, Antônio e Daniela 
poderão casar-se, no entanto tal fato não 
cessará a incapacidade civil de ambos. 

 

QUESTÃO 18 
Com relação às relações de parentesco, indique a 
alternativa CORRETA: 
 

A) São parentes em linha colateral as pessoas 
que estão umas para com as outras na 
relação de ascendentes e descendentes. 

B) O parentesco por afinidade limita-se aos 
ascendentes, aos descendentes e aos 
irmãos do cônjuge ou companheiro. 

C) Na linha reta, a afinidade se extingue com a 
dissolução do casamento ou da união 
estável. 

D) São parentes em linha transversal, até o 
sexto grau, as pessoas provenientes de um 
só tronco, sem descenderem uma da outra. 

E) O Código Civil veda o reconhecimento dos 
filhos havido fora do casamento por meio de 
testamento. 

 

QUESTÃO 19 

Com base no que dispõe a lei 11.340/06, julgue os 
itens a seguir: 
 

A) O descumprimento de ordem judicial que 
defere medidas protetivas de urgência, não 
configura ilícito criminal. 

B) Havendo descumprimento de ordem judicial 
que defere medidas protetivas de urgência, o 
autor responderá por crime com pena de 
detenção máxima de 02 anos. 

C) A configuração do crime depende da 
competência criminal ou civil do juiz que 
deferiu as medidas. 

D) Havendo flagrante, a autoridade policial 
poderá arbitrar fiança. 

E) Por conta de envolver violência doméstica, 
esse delito é considerado como hediondo. 

 
QUESTÃO 20 

No que tange aos direitos da personalidade, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) É garantia legal a irrestrita liberdade de 
disposição do próprio corpo. 

B) A proteção dos direitos da personalidade 
aplica-se igualmente às pessoas jurídicas. 

C) A transmissão da palavra de determinada 
pessoa poderá, em qualquer situação, ser 
proibida a ser requerimento e sem prejuízo da 
indenização que couber, se lhe atingir a honra 
ou se destinada a fins comerciais. 

D) O pseudônimo licitamente utilizado goza da 
proteção que se dá ao nome. 

E) O pseudônimo não goza da proteção que se 
dá ao nome. 
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CONHECIMENTOS GERAIS DO SUAS – NS-77 
 

QUESTÃO 21 
A assistência social, conforme a LOAS/1993, tem 
por objetivos a Proteção Social, que visa à garantia 
da vida, redução de danos e à prevenção da 
incidência de riscos, EXCETO: 
 

A) A garantia de 1 (um) 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. 

B) A proteção à família, à maternidade, à 
infância, à adolescência e à velhice. 

C) O amparo às crianças e aos adolescentes 
carentes. 

D) A supremacia do atendimento às 
necessidades sociais sobre as exigências de 
rentabilidade econômica. 

E) A habilitação e reabilitação das pessoas com 
deficiência e a promoção de sua integração à 
vida comunitária. 

 
QUESTÃO 22 
De acordo com a Politica Nacional de Assistência 
Social (PNAS/2004), a sua defesa parte de um 
modo de olhar e quantificar a realidade a partir de:   

I. Uma visão social inovadora. 
II. Uma visão social de proteção. 
III. Uma visão social capaz de captar as 

diferenças sociais. 
IV. Uma visão social capaz de entender que a 

população tem necessidades. 
V. Uma visão social capaz de identificar forças 

e não fragilidades. 
É correto o que se afirma em: 
 

A) I, II, III, IV. 
B) III, IV, V. 
C) II, III, IV, V. 
D) I, II, III, IV, V. 
E) II, III, IV. 

 
QUESTÃO 23 
O conceito sobre a família na Política de 
Assistência Social superou a referência de tempo e 
lugar. Dessa forma, assinale a opção que 
corresponde a essa compreensão: 
 

A) Um conjunto de pessoas que se acham 
unidas por laços consanguíneos, afetivos 
e/ou vitalício. 

B) Um conjunto de pessoas da mesma família, 
tipo sanguíneo compatível, sem qualquer 
laço de afetividade. 

C) Um conjunto de pessoas que se acham 
unidas por laços consanguíneos, afetivos 
e/ou de solidariedade. 

D) Um conjunto de pessoas que se unem para 
formar uma família, sem as os direitos 
estabelecidos em lei. 

E) Um conjunto de pessoas que se acham 
unidas por laços consanguíneos, afetivos, 
não necessariamente estabelecidos pelo 
regime de bens. 

 

QUESTÃO 24 
Marque V para verdadeiro e F para falso. Sobre a 
gestão do trabalho no âmbito da assistência social 
prevista pela NOB-RH/SUAS, deverá ser garantido:   

( ) A educação permanente aos trabalhadores. 

( ) Realizar o planejamento estratégico. 

( ) Descentralização política administrativa dos                           
trabalhadores. 

( )  A desprecarização dos vínculos dos 
trabalhadores e o fim da terceirização. 

( ) Integrar e alimentar o sistema de  
  informação. 

Assinale a assertiva que corresponde à sequência 
corretamente: 
  

A) V, V, F, F, F. 
B) V, V, F, V, V. 
C) F, V, V, F, V. 
D) V, V, F, V, F. 
E) F, F, F, V, V. 

 
QUESTÃO 25 
De acordo com a tipificação nacional dos serviços 
socioassistenciais, os quais são organizados por 
níveis de complexidades, marque a sentença 
correspondente para: Proteção Social Básica 
(PSB) e Proteção Social Especial (PSE):  

( ) Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos. 

( ) Serviço Especializado em Abordagem 
Social. 

( ) Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos 
(PAEFI). 

( ) Serviço de Acolhimento em Família 
Acolhedora. 

( ) Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
à Família (PAIF). 

Assinale a assertiva que corresponde à sequência 
corretamente:  
 

A) PSB, PSE, PSE, PSE, PSB. 
B) PSB, PSE, PSE, PSB, PSB. 
C) PSE, PSB, PSE, PSE, PSB. 
D) PSE, PSB, PSE, PSE, PSE. 
E) PSB, PSB, PSE, PSE, PSE. 
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QUESTÃO 26 
Sobre os Conselhos de Assistência Social, pode se 
afirmar que:  
 

A) Não é vinculado a estrutura da assistência 
nas três esferas de poder. 

B) São instâncias deliberativas e colegiadas do 
SUAS. 

C) Têm composição paritária entre governo e 
sociedade sem caráter permanente. 

D) São instâncias consultivas e colegiadas do 
SUAS. 

E) Têm composição paritária entre governo e 
sociedade, sem vinculação à estrutura da 
assistência nas três esferas de poder. 

 

QUESTÃO 27 
Para a participação e estímulo dos usuários no 
Sistema Único de Assistência Social, são 
consideradas pela NOB/SUAS as seguintes 
estratégias previstas pelo Art.127, EXCETO:      
 

A) A previsão no planejamento do conselho ou 
do órgão gestor da política de assistência 
social. 

B) Estimular a formação da Comissão 
Intergestores Bipartite - CIB, no âmbito da 
comunidade.  

C) A ampla divulgação do cronograma e pautas 
de reuniões dos conselhos, das audiências 
públicas, das conferências e demais 
atividades, nas unidades prestadoras de 
serviços e nos meios de comunicação local. 

D) A garantia de maior representatividade dos 
usuários no processo de eleição dos 
conselheiros não governamentais, de 
escolha da delegação para as conferências, 
e de realização das capacitações. 

E) A constituição de espaços de diálogos entre 
gestores, trabalhadores e usuários, 
garantindo o seu empoderamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 
O enfoque interdisciplinar realizado no âmbito SUAS 
constitui-se como processo de trabalho, o qual permite 
afirmar que:   
 

I. O trabalho interdisciplinar exige uma equipe 
multiprofissional que supere a abordagem 
tecnicista. 

II. Negligencia a definição de responsabilidades 
individuais e competências. 

III. A interdisciplinaridade é um processo dinâmico, 
consciente e ativo. 

IV. Tendo como principal objeto de ação na política 
de assistência social as vulnerabilidades e 
riscos sociais, os quais não são fatos 
homogêneos e simples, mas complexos e 
multifacetados, pois não exigem respostas 
diversificadas. 

V. A interdisciplinaridade é um processo de 
trabalho recíproco. Dessa forma, convém 
entender da não escolha de princípios e 
conceitos comuns.  

É correto apenas o que se afirma em: 
 

A) I, II e IV apenas. 
B) II, III e V apenas. 
C) I, II e III apenas. 
D) I, IV e V apenas.  
E) III, IV e V apenas. 

 
QUESTÃO 29 

Sobre vigilância socioassistencial, esta tem como 
função no âmbito da Assistência Social: 
  

A) Não identificar pessoas com redução da 
capacidade pessoal, com deficiência ou em 
abandono. 

B) É um serviço especial de referência para 
pessoas com deficiência. 

C) Ser a porta de entrada unificada dos serviços 
para a rede de proteção social básica, por 
intermédio de unidades de referência e para a 
rede de proteção social especial por centrais de 
acolhimento e controle de vagas. 

D) Oferta, de maneira integrada, de serviços, 
programas, projetos e benefícios de proteção 
social para cobertura de riscos, 
vulnerabilidades, danos, vitimizações, 
agressões ao ciclo de vida e à dignidade 
humana e à fragilidade das famílias. 

E) Produzir, sistematizar informações, construir 
indicadores e índices territorializados das 
situações de vulnerabilidade e risco pessoal e 
social, que incidem sobre famílias / pessoas, nos 
diferentes ciclos de vida (crianças, 
adolescentes, jovens, adultos e idosos). 
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QUESTÃO 30 
De acordo com a PNAS/2004 e a LOAS, o que se 
entende por Serviços, Programas e Projetos é: 
  

A) Serviços - atividades continuadas, que 
visam à melhoria da vida da população e 
cujas ações estejam voltadas para as 
necessidades básicas da população; 
Programas - compreendem ações 
integradas e complementares, com objetivos, 
tempo e área de abrangência; Projetos - 
caracterizam-se como investimentos 
econômico-sociais nos grupos populacionais 
em situação de pobreza, buscando subsidiar 
técnica e financeiramente iniciativas. 

B) Serviços - atividades continuadas, que 
visam à melhoria da vida da população e 
cujas ações estejam voltadas para as 
necessidades básicas da população; 
Programas - visa ao  pagamento de auxílio 
por natalidade ou morte, ou para atender 
necessidades advindas de situações de 
vulnerabilidade temporária; Projetos - 
caracterizam-se como investimentos 
econômico-sociais nos grupos populacionais 
em situação de pobreza, buscando subsidiar 
técnica e financeiramente iniciativas. 

C) Serviços - caracterizam-se como 
investimentos econômico-sociais nos grupos 
populacionais em situação de pobreza, 
buscando subsidiar técnica e 
financeiramente iniciativas; Programas - 
compreendem ações integradas e 
complementares, com objetivos, tempo e 
área de abrangência; Projetos - atividades 
continuadas, que visam à melhoria da vida da 
população e cujas ações estejam voltadas 
para as necessidades básicas da população. 

D) Serviços - compreendem ações integradas e 
complementares, com objetivos, tempo e 
área de abrangência; Programas - consiste 
no repasse de 1 (um) salário mínimo mensal 
ao idoso (com 65 anos ou mais) e à pessoa 
com deficiência que comprovem não ter 
meios para suprir sua subsistência; Projetos 
-caracterizam-se como investimentos 
econômico-sociais nos grupos populacionais 
em situação de pobreza, buscando subsidiar 
técnica e financeiramente iniciativas. 

E) Serviços - atividades continuadas, que 
visam à melhoria da vida da população e 
cujas ações estejam voltadas para as 
necessidades básicas da população; 
Programas - consiste no repasse de 1 (um) 

salário mínimo mensal ao idoso (com 65 anos 
ou mais) e à pessoa com deficiência que 
comprovem não ter meios para suprir sua 
subsistência; Projetos - visa ao pagamento 
de auxílio por natalidade ou morte, ou para 
atender necessidades advindas de situações 
de vulnerabilidade temporária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


