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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

➢ Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 
50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para 
cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, 
tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao 
fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores 
nesse sentido;  

➢ No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 
estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em 
Ata; 

➢ Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
➢ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
➢ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
➢ NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, 
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam 
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

➢ É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

➢ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
➢ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
➢ Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o 
Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno 
de Questões; 

➢ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno 

de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
➢ Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
             

ANOTE ABAIXO AS SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
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LINGUA PORTUGUESA 
 

Por dentro do hotel espacial com inauguração 
prevista para 2025. 

 
 A empresa americana Orbital Assembly 
acredita que em três anos já será possível se 
hospedar na Pioneer Station, que poderá receber 
até 28 pessoas em um ambiente de hotel de luxo. 
Acordar em um quarto de hotel chique com vista 
para o sistema solar pode ser o futuro das 
viagens, pelo menos se depender da empresa 
espacial Orbital Assembly. 
 Sediada nos EUA, a empresa revelou 
novas informações e conceitos para sua proposta 
de hotel espacial, cujos projetos estão em órbita 
desde 2019. Originalmente lançado pela empresa 
californiana Gateway Foundation – e então 
chamado de Estação Von Braun – este conceito 
futurista consiste em vários módulos conectados 
por poços de elevador que compõem uma roda 
giratória que orbita a Terra. O projeto agora está 
sendo supervisionado pela Orbital Assembly 
Corporation, uma empresa de construção 
espacial que cortou as ligações com a Gateway. A 
Orbital Assembly pretende agora lançar não uma, 
mas duas estações espaciais com alojamento 
turístico: a Voyager Station, o projeto original 
renomeado, está agora programado para 
acomodar 400 pessoas e abrir em 2027, 
enquanto o novo conceito Pioneer Station, com 
capacidade para 28 pessoas, pode ser 
operacional em apenas três anos. O objetivo, diz 
a Orbital Assembly, é administrar um espaço 
“parque empresarial” para abrigar escritórios, 
assim como receber turistas. 
O turismo espacial parece mais próximo do que 
nunca – no ano passado, o bilionário fundador da 
Virgin, Richard Branson, explodiu no espaço 
suborbital com sua empresa Virgin Galactic, 
enquanto o ator de “Star Trek”, William 
Shatner, se tornou a pessoa mais velha no 
espaço graças a um passeio com a Blue Origin. 
Mas ainda há um preço bastante inacreditável 
associado a qualquer viagem espacial, o que 
torna difícil para muitos de nós realmente 
imaginar passar nossas férias anuais fora deste 
mundo. Tim Alatorre, diretor de operações da 
Orbital Assembly, acha que essa barreira será 
eliminada à medida que o turismo espacial 
decolar. “O objetivo sempre foi tornar possível 
que grandes quantidades de pessoas vivam, 
trabalhem e prosperem no espaço”, disse Alatorre 
à CNN Travel. Alatorre diz que o apelo do novo 
conceito Pioneer Station é que sua escala menor 
o torna alcançável mais cedo. “Isso nos dará a 
oportunidade de fazer com que as pessoas 
comecem a experimentar o espaço em uma 
escala maior, mais rapidamente”, disse ele. 
 Espaços de escritório e instalações de 
pesquisa também estarão disponíveis para 
aluguel na Pioneer Station e na Voyager Station. 

Isso, segundo Alatorre, é um “ganha-ganha” para 
a Orbital Assembly, já que muitos de seus 
objetivos de curto prazo dependem de 
financiamento. Orbital Assembly prevê que 
ambas as estações se assemelham a uma roda 
giratória que orbita a Terra. Em uma entrevista de 
2019 à CNN Travel, Alatorre explicou que a física 
da Voyager Station funciona como um balde de 
água girando. “A estação gira, empurrando o 
conteúdo da estação para fora do perímetro da 
estação, da mesma forma que você pode girar 
um balde de água – a água empurra o balde e 
permanece no lugar”, disse ele. Perto do centro 
da estação não haveria gravidade artificial, mas à 
medida que você se move para fora da estação, 
a sensação de gravidade aumenta. 
 A física não mudou, revelou Alatorre mais 
recentemente. Mas, explicou, como a Pioneer 
Station será menor, seu nível de gravidade seria 
diferente. Ainda haverá o que ele chama de 
“confortos” da gravidade artificial, como 
chuveiros, a capacidade de comer e beber 
sentado – mas os espaços com menos gravidade 
permitirão peculiaridades espaciais ainda mais 
divertidas. Renderizações dos interiores de 
ambas as estações sugerem um interior não 
muito diferente de um hotel de luxo aqui na terra, 
apenas com algumas vistas adicionais de outro 
mundo. Alatorre, que tem formação em 
arquitetura, disse anteriormente que a estética do 
hotel era uma resposta direta ao filme de Stanley 
Kubrick, “2001: Uma Odisseia no Espaço” – que 
ele chamou de “quase um plano do que não 
fazer”. “Acho que o objetivo de Stanley Kubrick 
era destacar a divisão entre tecnologia e 
humanidade e, assim, propositalmente, ele fez as 
estações e as naves muito estéreis, limpas e 
alienígenas”. 
 O nome original do hotel 
espacial, Estação Von Braun, foi escolhido 
porque o conceito foi inspirado em projetos de 60 
anos de Wernher von Braun, um engenheiro 
aeroespacial pioneiro na tecnologia de foguetes, 
primeiro na Alemanha e depois nos EUA. 
Enquanto morava na Alemanha, von Braun 
estava envolvido no programa de 
desenvolvimento de foguetes nazistas, então 
nomear o hotel espacial depois dele foi uma 
escolha controversa. A estação não é realmente 
sobre ele. É baseada em seu design e gostamos 
de suas contribuições para a ciência e o espaço”, 
disse o ex-CEO da Orbital Assembly, John 
Blincow, que não está mais associado à empresa, 
em uma entrevista à CNN Travel, em 2021. “Mas 
você sabe, a Estação Voyager é muito mais do 
que isso. É o material do futuro. E queremos um 
nome que não tenha esses anexos.” Os saltos 
espaciais se tornaram mais comuns no ano 
passado, com a Virgin Galactic, a Blue Origin e a 
empresa SpaceX de Elon Musk organizando 
viagens. 
 Alatorre disse que sua equipe “conversou 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/virgin-e-investigada-por-mudanca-de-curso-em-viagem-espacial-de-richard-branson/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/virgin-e-investigada-por-mudanca-de-curso-em-viagem-espacial-de-richard-branson/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/aos-90-anos-ator-william-shatner-pessoa-mais-velha-espaco/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/aos-90-anos-ator-william-shatner-pessoa-mais-velha-espaco/
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com praticamente todo mundo” na indústria 
espacial para uma colaboração. “Para as 
pessoas que são pessimistas ou céticas, o que 
eu sempre disse é ‘nos dê um tempo. Vai 
acontecer’. Não acontece da noite para o dia. E 
apenas espere. E mostraremos o que estamos 
fazendo à medida que avançamos e aí então 
você pode fazer seu julgamento.” 
 
Fonte: https://viagemegastronomia.cnnbrasil.com.br/curiosidades/por-dentro-

do-hotel-espacial-com-inauguracao-prevista-para-2025/ 

 
01) Com base nas informações do texto e nas 
relações existentes entre as partes que o 
compõem, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A)  A Orbital Assembly tem projetos para duas 
estações turísticas no espaço. 
(B)  A Pioneer Station poderá receber até 28 
pessoas em um ambiente de hotel de luxo.  
(C)  A Voyager Station poderá acomodar até 
400 pessoas e tem previsão de abrir em 2027. 
(D)  O nome original do projeto do hotel 
espacial era o de um engenheiro aeroespacial 
pioneiro na tecnologia de foguetes. 
(E)  A estética do hotel espacial imita a 
apresentada no filme “2001: Uma Odisséia no 
espaço”. 
 
02) Assinale a alternativa que apresente 
palavra acentuada pela mesma regra da 
palavra alcançável:   
 
(A)  Módulos. 
(B)  Bilionário. 
(C)  Difícil. 
(D)  Giratória. 
(E)  Órbita. 
  
03) Assinale a alternativa que apresente, 
respectivamente, o número de fonemas das 
palavras possível e hotel:  
 
(A)  Sete e quatro fonemas. 
(B)  Oito e cinco fonemas. 
(C)  Seis e seis fonemas. 
(D)  Três e dois fonemas. 
(E)  Cinco e três fonemas. 
 
04) Assinale a alternativa que apresente um 
termo adequado para substituir o termo em 
destaque no período, mantendo as mesmas 
relações de sentido com as outras partes do 
texto: “Mas ainda há um preço bastante 
inacreditável associado a qualquer viagem 
espacial, o que torna difícil para muitos de 
nós realmente imaginar passar nossas férias 
anuais fora deste mundo”.  
 

(A)  E. 
(B)  No entanto. 
(C)  De acordo. 
(D)  Ou. 
(E)  Pois. 
 
05) Assinale a alternativa cujo emprego da 
crase seja justificado por Regência Verbal: 
 
(A)  E mostraremos o que estamos fazendo à 
medida que avançamos e aí então você pode 
fazer seu julgamento.  
(B)  O nome da estação espacial é uma 
referência à história de sua construção. 
(C)  “O objetivo sempre foi tornar possível que 
grandes quantidades de pessoas vivam, 
trabalhem e prosperem no espaço”, disse Alatorre 
à CNN Travel. 
(D)  ...disse o ex-CEO da Orbital Assembly, 
John Blincow, que não está mais associado à 
empresa... 
(E) ... acha que essa barreira será eliminada à 
medida que o turismo espacial decolar. 
  
06) Assinale a alternativa que apresente, 
respectivamente, a classe gramatical dos 
termos em destaque no período: “Ainda 
haverá o que ele chama de “confortos” da 
gravidade artificial, como chuveiros, a 
capacidade de comer e beber sentado – mas 
os espaços com menos gravidade permitirão 
peculiaridades espaciais ainda mais 
divertidas”. 
 
(A)  Substantivo - Adjetivo. 
(B)  Preposição - Adjetivo.  
(C)  Preposição - Verbo. 
(D)  Pronome - Substantivo. 
(E)  Substantivo - Verbo. 
 
07) Assinale a alternativa cujo o termo em 
destaque NÃO seja um numeral: 
 
(A) ... mas duas estações espaciais com 
alojamento turístico... 
(B) ... primeiro na Alemanha e depois nos 
EUA...  
(C)  A empresa americana Orbital Assembly 
acredita que em três anos já será... 
(D)  ...com capacidade para 28 pessoas, pode 
ser operacional em apenas três anos. 
(E) ... segundo Alatorre, é um “ganha-ganha” 
para a Orbital Assembly... 
  
08) Assinale a alternativa que apresente a 
circunstância estabelecida pelo termo em 
destaque no período: “O projeto agora está 
sendo supervisionado pela Orbital Assembly 
Corporation, uma empresa de construção 
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espacial que cortou as ligações com a 
Gateway”. 
 
(A)  Afirmação. 
(B)  Tempo.  
(C)  Dúvida.  
(D)  Modo. 
(E)  Negação. 
 
09) Assinale a alternativa que apresente a 
função sintática exercida pelos termos em 
destaque no período: “Sediada nos EUA, a 
empresa revelou novas informações e 
conceitos para sua proposta de hotel 
espacial, cujos projetos estão em órbita desde 
2019”. 
 
(A)  Sujeito. 
(B)  Objeto Direto. 
(C)  Predicativo do Sujeito. 
(D)  Objeto Indireto. 
(E)  Complemento Nominal. 
 
10) Assinale a alternativa que apresente a 
função sintática exercida pela oração 
subordinada em destaque no período: “E 
mostraremos o que estamos fazendo à 
medida que avançamos e aí então você pode 
fazer seu julgamento”. 
 
(A)  Sujeito. 
(B)  Advérbio. 
(C)  Objeto Direto.  
(D)  Predicativo. 
(E)  Objeto Indireto. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11) Um paciente deve realizar uma dieta 
consumindo 2000 calorias por dia. Ele 
consumiu até o final da tarde 80% deste valor 
recomendado, ou seja, ainda deve consumir o 
total de: 
 
(A) 300 calorias.  
(B) 400 calorias.  
(C) 200 calorias.  
(D) 500 calorias. 
(E) 600 calorias. 
 
12) Do orçamento do município X foram 
destinados a Secretaria de Assistência Social 
o valor de R$ 2.358.000,00, esta verba foi 
destinada para ser utilizada ao longo de um 
ano. Passados 9 meses a secretaria já havia 
usado 7/8 deste valor. Com base nestas 
informações, ainda existe de saldo para serem 
utilizados pela secretaria o valor de: 
 

(A) R$ 288.025,00.  
(B) R$ 294.750,00.  
(C) R$ 312.745,00.  
(D) R$ 326.850,00. 
(E) R$ 359.450,00. 
 
13) A tabela abaixo descreve a relação entre a 
variação de temperatura e o número de casos 
de infarto que dão entrada em um centro 
médico. A relação mostra que quanto menor a 
temperatura maior o número de casos de 
infarto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supondo que esta relação permaneça linear. 
O número de casos de infartos esperados 
neste Centro Médico quando a temperatura for 
de - 4º vai ser de: 
 
(A) 18.  
(B) 19.  
(C) 21.  
(D) 22. 
(E) 23. 
  
14) Em um plantão foram atendidos 8 
pacientes, todos eles com os mesmos 
sintomas e com idades de 18, 20, 22, 19, 16, 
18, 21 e 24 anos respectivamente. Se 
calcularmos a média aritmética de idade 
destes pacientes vamos encontrar como 
resposta o valor de: 
 
(A)  18 anos e 6 meses.  
(B)  18 anos e 9 meses.  
(C)  19 anos e 3 meses.   
(D)  19 anos e 9 meses. 
(E)  20 anos e 4 meses. 
 
15) O tempo de internação de 25 pacientes 
com a mesma comorbidade é de em média 7,5 
dias, com desvio-padrão de 3 dias. Qual é o 
valor do coeficiente de variação deste período 
de internação? (use: C.V= (desvio-
padrão/média)x100) 
 
(A) 40%.  
(B) 45%.  
(C) 35%. 
(D) 32,50%. 
(E) 30%. 
 

GRAUS 
CELSIUS 

NÚMERO DE CASOS 
DE INFARTO 

3º 2 

2º 5 

1º 8 

0º 11 

-1º 14 

-2º 17 
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16) A função f(x) = x2- 60x + 500 tem como 
coordenadas de seu vértice um par ordenado 
que está representado pela alternativa: 
 
(A)  (40, 500).  
(B) (-50, 300).  
(C) (30,- 40).  
(D)  (30, - 400). 
(E)  (-20, - 600). 
 
17) Um vírus extremamente contagiante é 
descrito pelo modelo matemático f(x)= 2x + 
100, onde x representa a quantidade de 
semanas de circulação do vírus. Usando este 
modelo, qual a projeção de infectados após 20 
semanas? 
 
(A) 512.000.  
(B) 676.800.  
(C) 828.486.  
(D) 996.884. 
(E) 1.048.676.  
 
18) Um determinado medicamento é 
importado dos Estados Unidos e foram 
adquiridos 264 galões desta medicação 
unidade utilizada naquele país. Utilizando 
como referência que cada galão americano 
equivale a 3,785 litros, a quantidade importada 
deste medicamento em litros é de 
aproximadamente:  
 
(A)  900 litros.  
(B)  960 litros.  
(C) 1000 litros.  
(D) 1075 litros. 
(E) 1100 litros. 
 
19) Um espaço de 20 x 40 metros foi 
destinado a construção de quartos para os 
novos leitos do Hospital Modelo, cada quarto 
vai ter a mesma dimensão que é de 4 x 4 
metros. Considerando a área total destinada 
quantos quartos deste tamanho é possível 
construir neste espaço. 
 
(A) 35.  
(B) 45.  
(C) 50.  
(D) 55. 
(E) 60. 
 
20) Um determinado analgésico é utilizado em 
função do peso do paciente, é recomendado a 
utilização em adultos na proporção de um 
tubete de anestesia a cada 9,09 quilos. De 
acordo com esta informação um paciente que 
tem 55 quilos vai utilizar no máximo um total 
de: 

 
(A) 5 tubetes. 
(B) 6 tubetes. 
(C) 7 tubetes. 
(D) 8 tubetes. 
(E) 9 tubetes. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 
 
21) No âmbito da cultura internacional, entre 
abril e maio de 2022 ocorreu uma parte do 
julgamento do ex-casal de artistas do cinema 
norte-americano, Johnny Depp e Amber 
Heard. Apesar das acusações mútuas durante 
o processo, qual das opções abaixo melhor 
expressa os motivos principais das denúncias 
iniciais? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Sonegação de impostos e evasão de 
divisas. 
(B) Violência doméstica e difamação. 
(C) Homicídio doloso e formação de 
quadrilha. 
(D) Abandono de menor incapaz e infanticídio. 
(E) Latrocínio e formação de quadrilha. 
 
22) Recentemente, em maio de 2022, a mídia 
nacional noticiou grandes tempestades no 
país. Qual estado brasileiro abaixo foi atingido 
por um ciclone? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Pará. 
(B) Mato Grosso do Sul. 
(C) Santa Catarina. 
(D) Paraíba. 
(E) Acre. 
  
23) Uma importante montadora de veículos 
nacional anunciou a paralisação da produção 
de veículos em sua unidade fabril de Jacareí, 
São Paulo. Embora tenha prometido eletrificar 
a linha de montagem e retornar à ativa, num 
primeiro momento milhares de trabalhadores 
poderão ser demitidos. Qual foi a montadora 
responsável por esse anúncio? Assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Renault. 
(B) Mitsubishi. 
(C) Caoa Chery. 
(D) Chevrolet. 
(E) Agrale. 
 
24) Imagens de danos causados pela atuação 
agressiva do garimpo ilegal no rio Uraricoera, 
em Roraima, região norte do Brasil, 
percorreram o mundo no primeiro semestre 
de 2022. Em qual terra indígena do norte do 
país fica esse rio? Assinale a alternativa 
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correta: 
 
(A) Terra Indígena Yanomami. 
(B) Terra Indígena Marrecas. 
(C) Terra Indígena Rio das Cobras. 
(D) Terra Indígena Mangueirinha. 
(E) Terra Indígena Mbya-Guarani. 
 
25) Recentemente, a lei 14.193 de 2021 
instituiu a possibilidade das “Sociedades 
Anônimas do Futebol” ou S.A.F., e muitos 
clubes de futebol brasileiros à beira da 
falência se movimentaram para atrair 
investidores e centenas de milhões de reais 
para movimentar o setor no país. Dentre eles, 
um importante ex-jogador da seleção 
brasileira adquiriu os direitos de seu clube 
formador, se tornando notícia internacional. 
Quem é este ex-jogador? Assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Pelé. 
(B) Garrincha. 
(C) Leônidas da Silva. 
(D) Zagallo. 
(E) Ronaldo Nazário. 
 
26) Desde o início da pandemia houve 
divergência entre as esferas de governo e a 
imprensa acerca dos números da pandemia 
de covid-19 em nosso país. Em números 
oficiais aproximados, qual opção abaixo mais 
se aproxima do número total de casos de 
covid-19 confirmados no Brasil atual? 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Entre 30 e 35 milhões de casos 
confirmados. 
(B) Entre 7 e 8 milhões de casos confirmados. 
(C) Entre 200 e 220 milhões de casos 
confirmados. 
(D) Entre 300 e 350 milhões de casos 
confirmados. 
(E) Entre 750 e 850 mil de casos confirmados. 
 
27) Na gestão de Jair Bolsonaro, o Ministério 
da Saúde já teve vários ministros titulares da 
pasta. Quais dos nomes abaixo foram 
Ministros da Saúde nesta gestão? Analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta: 
 
I - Luiz Henrique Mandetta. 
II - Eduardo Pazuello. 
III - Nelson Teich. 
IV - Marcelo Queiroga. 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 

(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
28) A proliferação do novo coronavírus foi 
crescente desde fins de 2019. Mas, qual foi a 
data em que oficialmente a Organização 
Mundial da Saúde elevou o estado de 
contaminação à classificação de “pandemia”? 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) 19 de novembro de 2019. 
(B) 01 de janeiro de 2020. 
(C) 05 de fevereiro de 2020. 
(D) 11 de março de 2020. 
(E) 31 de março de 2020. 
 
29) Qual das instâncias legislativas passará 
pela renovação de um terço nas eleições de 
2022? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Câmaras Municipais de Vereadores. 
(B) Assembleias Legislativas Estaduais. 
(C) Senado Federal. 
(D) Câmara de Deputados Federal. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
30) Na história brasileira, um importante 
marco do processo conhecido como 
redemocratização, ocorrido após o fim da 
ditadura militar durante a década de 1980, que 
levou à promulgação de uma nova 
Constituição e seus desdobramentos legais. 
Entre eles, estava o Sistema Único de Saúde 
(SUS), um importante marco na organização 
social brasileira. Em que ano o SUS foi 
criado? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) 1996. 
(B) 1990. 
(C) 2002. 
(D) 1964. 
(E)  2006. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31) No artigo 3° do Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, “A criança e o 
adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades afim de lhes facultar...”: 
 
(A)  [..] O desenvolvimento físico e social, em 
condições de liberdade e dignidade. 
(B)  [..] O desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade. 
(C)  [..] O desenvolvimento físico e espiritual, 
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em condições de liberdade e dignidade. 
(D)  [..] O desenvolvimento mental, moral, 
espiritual, em condições de liberdade de 
dignidade. 
(E)  [..] O desenvolvimento físico, mental, 
moral, sem considerar o espiritual e social, em 
condições de liberdade e dignidade. 
 
32) Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente considera-se criança para efeitos 
desta lei: 
 
(A) A pessoa até doze anos de idade 
incompletos. 
(B) A pessoa com doze anos de idade 
completos. 
(C) A pessoa com treze anos de idade 
incompletos. 
(D) A pessoa com treze anos de idade 
completos. 
(E) Nenhuma das alternativas acima está 
correta. 
 
33) É incorreto afirmar que a Política Nacional 
de Educação Permanente do Sistema Único 
de Assistência Social - SUAS tem como 
objetivos específicos: 
 
(A) Criar mecanismos que gerem 
aproximações entre as manifestações dos 
usuários e o conteúdo das ações de capacitação 
e formação. 
(B) Ofertar aos conselheiros de Assistência 
Social Percursos Formativos e ações de 
formação e capacitação adequadas às 
qualificações requeridas ao exercício do controle 
social. 
(C) Elaborar e executar plano de capacitação 
em consonância com as diretrizes da Política 
Nacional de Educação Continuada. 
(D) Criar meios e mecanismos de ensino e 
aprendizagem que permitam o aprendizado 
contínuo e permanente dos trabalhadores do 
SUAS nos diferentes contextos e por meio da 
experiência no trabalho. 
(E) Nenhuma das alternativas acima está 
incorreta. 
 
34) Com base na Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS, associe as colunas abaixo e 
assinale a alternativa correspondente: 
 
I - Objetivos da Assistência Social. 
II - Diretrizes da Assistência Social. 
III - Princípios da Assistência Social. 
 
( ) A Proteção Social. 
( ) Supremacia do atendimento às 
necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica. 
( ) Descentralização político-
administrativa para os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, e comando único das 
ações em cada esfera de governo. 
( ) A Vigilância Socioassistencial. 
( ) participação da população, por meio 
de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das 
ações em todos os níveis. 
( ) Universalização dos direitos sociais, a 
fim de tornar o destinatário da ação 
assistencial alcançável pelas demais políticas 
públicas. 
 
(A)  III, II, I, I, II, III.  
(B)  II, III, II, I, I, III.  
(C)  I, III, I, III, II, II. 
(D)  II, III, II, I, III, I. 
(E)  I, III, II, I, II, III. 
 
35) Em se tratando do Projeto Ético-Político 
do Serviço Social está INCORRETO afirmar 
que ele: 
 
(A)   Tem um compromisso com a autonomia, a 
emancipação e a plena expansão dos indivíduos 
sociais. 
(B)  Tem em seu núcleo o reconhecimento da 
liberdade como valor ético central. 
(C)  Vincula-se a um projeto societário que 
propõe a construção de uma nova ordem social. 
(D)  Se efetiva integralmente na realidade. 
(E)  É um projeto profissional comprometido 
com os interesses das classes trabalhadoras. 
 
36) Com base nas análises de José Paulo 
Netto acerca do método em Marx, marque V 
(verdadeiro) ou F (falso) e assinale a 
alternativa correta: 
 
( ) Para Marx, a teoria se reduz ao exame 
sistemático das formas dadas de um objeto, 
com o pesquisador descrevendo-o 
detalhadamente e construindo modelos 
explicativos para dar conta - à base de 
hipóteses que apontam para relações de 
causa/efeito - de seu movimento visível, tal 
como ocorre nos procedimentos da tradição 
empirista e/ou positivista 
( ) Para Marx, a teoria é uma modalidade 
peculiar de conhecimento, entre outras como, 
por exemplo, a arte, o conhecimento prático 
da vida cotidiana, o conhecimento mágico-
religioso. 
( ) A teoria é para Marx, a reprodução 
ideal do movimento real do objeto pelo sujeito 
que pesquisa: pela teoria, o sujeito reproduz 
em seu pensamento a estrutura e a dinâmica 
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do objeto que pesquisa 
( ) Em síntese, para Marx, a teoria é a 
construção de enunciados discursivas sobre 
os quais a chamada comunidade científica 
pode ou não estabelecer consensos 
intersubjetivos, verdadeiros jogos de 
linguagem ou exercícios e combates 
retóricos, como querem alguns pós-
modernos. 
 
(A)  V, V, V, V. 
(B)  F, V, V, F. 
(C)  F, F, V, V. 
(D)  V, V, V, F. 
(E)  F, V, F V. 
 
37) Com base no Código de Ética do/a 
Assistente Social assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
(A)  Um dos princípios fundamentais é a 
defesa do aprofundamento da democracia, 
enquanto socialização da participação política e 
da riqueza socialmente produzida.  
(B) Constitui um dos direitos do/a assistente 
social a ampla autonomia no exercício da 
Profissão, não sendo obrigado a prestar serviços 
profissionais incompatíveis com as suas 
atribuições, cargos ou funções. 
(C) É um dos deveres do/a assistente social a 
defesa intransigente dos direitos humanos e 
recusa do arbítrio e do autoritarismo. 
(D)  Um dos deveres do/a Assistente Social 
utilizar seu número de registro no Conselho 
Regional no exercício da Profissão. 
(E)  É vedado ao/à assistente social permitir 
ou exercer a supervisão de aluno/a de Serviço 
Social em Instituições Públicas ou Privadas que 
não tenham em seu quadro assistente social que 
realize acompanhamento direto ao/à aluno/a 
estagiário/a. 
 
38) Segundo a Lei de Regulamentação da 
Profissão de Assistente Social está CORRETO 
afirmar que: 
 
(A)  O exercício da profissão de Assistente 
Social requer, com rara exceção, prévio registro 
nos Conselhos Regionais que tenham jurisdição 
sobre a área de atuação do interessado nos 
termos desta lei. 
(B) A designação profissional de Assistente 
Social é privativa dos habilitados pelo CFESS. 
(C) O Conselho Federal de Serviço Social 
(CFESS) e os Conselhos Regionais de Serviço 
Social (CRESS) constituem, em seu conjunto, 
uma entidade com personalidade física e de 
forma federativa, com o objetivo básico fiscalizar 
o exercício da profissão de Assistente Social em 

todo o território nacional. 
(D)  É livre o exercício da profissão de 
Assistente Social em todo o território nacional, 
observadas as condições estabelecidas nesta lei. 
(E)  A Carteira de Identificação Profissional 
expedida pelos Conselhos Regionais de Serviço 
Social (CRESS), servirá de prova para fins de 
fiscalização profissional e de Carteira de 
Identidade Pessoal, e terá fé pública em todo o 
território nacional. 
 
39) Assinale a alternativa que NÃO diz 
respeito aos Princípios Éticos que orientam a 
intervenção dos profissionais da área de 
assistência social: 
 
(A) Compromisso em garantir atenção 
profissional direcionada para construção de 
projetos pessoais e sociais para autonomia e 
sustentabilidade. 
(B) Incentivo aos usuários para que estes 
exerçam seu direito de participar de sindicatos. 
(C) Defesa intransigente dos direitos 
socioassistenciais. 
(D) Garantia do acesso da população a 
política de assistência social sem discriminação 
de qualquer natureza (gênero, raça/etnia, credo, 
orientação sexual, classe social, ou outras), 
resguardados os critérios de elegibilidade dos 
diferentes programas, projetos, serviços e 
benefícios. 
(E) Todas as alternativas acima NÃO dizem 
respeito aos princípios éticos que orientam a 
intervenção dos profissionais da área de 
assistência social.  
 
40) Em se tratando de Pesquisa Qualitativa, 
complete a frase de Minayo (2001) e assinale a 
alternativa correta: 
 
“A pesquisa qualitativa trabalha com o 
universo de ____________, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo 
_______________, dos processos e 
_______________ que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de 
_____________”. 
 
(A) Significados, das relações, dos 
fenômenos, variáveis. 
(B) Significados, das relações, dos 
fenômenos, números. 
(B)  Fenômenos sociais, das relações, dos 
fenômenos, quantidade. 
(D)  Representações, dos problemas, das 
relações sociais, números. 
(E)  Representações, dos problemas, das 
relações, quantidade. 
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41) A presença da Seguridade Social na 
Constituição Federal de 1988 foi grande 
inovação que se apresentou como promessa 
laica que, descolada da promessa divina, 
superava a responsabilidade individual pela 
proteção social. Descrita como um tripé, fez 
supor sua abrangência por três políticas 
sociais: Assistência Social, Previdência Social 
e Saúde. Em relação ao tema marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
(A) O primeiro desmonte sofrido na 
concepção da Seguridade Social disposta pela 
Constituição Federal de 1988 foi a revogação do 
Conselho Nacional de Seguridade Social (CNSS). 
(B) As três políticas, cujas matrizes de 
atenção são desarticuladas entre si, operam por 
lógicas próprias, não constroem concepção e 
articulação unitária da Seguridade Social. 
(C) O conceito de Seguridade Social foi 
adotado com baixa maturação política e 
ideológica da sociedade, dos agentes públicos 
dos serviços e atenções das políticas sociais; das 
políticas econômicas; e dos movimentos sociais. 
(D)  O formato das três políticas que a compõe 
é distinto. A previdência social, com gestão 
nacional centralizada; a saúde com a gestão 
descentralizada com forte atuação do município; 
a assistência social demandou a 
institucionalização estatal para, cumulativamente 
nacionalizá-la e descentralizá-la. 
(E)  Constituição Federal de 1988 criou o 
Orçamento da Seguridade Social (Art. 195), cujo 
Plano de Custeio foi formado com recursos 
procedentes somente dos orçamentos da União, 
dos Estados, do DF e dos Municípios. 
 
42) Em relação a particularidade da/o atuação 
do/a Assistente Social na esfera estatal é 
CORRETO afirmar que: 
 
(A)  Atua na construção de projetos e 
campanhas internas e externas; assistência aos 
empregados e seus dependentes; suporte ao 
trabalho de voluntariado; coordenação de 
projetos e programas de voluntariado; projetos 
socioeducativos e ambientais, de capacitação e 
de inserção ao mercado de trabalho.  
(B) Faz assessoria técnica e apoio político 
aos setores organizados na criação de 
mecanismos de resistência e de luta, em âmbitos 
local, nacional e também mundial, em todas as 
esferas da vida social. 
(C)  Intervêm nos processos e mecanismos 
legais de enfrentamento das expressões da 
questão social, que se renovam e se atualizam 
nas diferentes conjunturas políticas. 

Especialmente, os segmentos mais vulneráveis 
que buscam as políticas públicas. 
(D)  Realiza trabalho educativo voltado para 
o/a empregado/a e sua família para preservar a 
força de trabalho e mediar conflitos que surgem 
na relação entre capital e trabalho. 
(E)  Realiza assessoria cotidiana e nas 
reuniões aos seus segmentos (usuários/as, 
trabalhadores/as, poder público), democratizando 
e socializando informações, realizando pesquisas 
e ações educativas.   
 
43) Complete as lacunas com a resposta 
CORRETA e depois marque a alternativa 
correspondente: 
 
Os/as assistentes sociais nos diferentes 
espaços socioocupacionais enfrentam o 
desafio da realização de um trabalho voltado a 
materialização do _____________________, 
em um contexto de ____________________ 
que exige o cumprimento de requisições das 
instituições para a manutenção do vínculo 
empregatício, o que incide na sua 
_______________.   
 
(A)  Direito humano, crise, possibilidade de 
transformação social. 
(B)  Campo teórico-prático, alienação, 
consciência. 
(C)  Referencial teórico, crise do capital, 
atuação profissional. 
(D)  Projeto ético-político, assalariamento, 
relativa autonomia. 
(E)  Movimento de ruptura com ações 
conservadoras, retrocessos, progressão. 
 
44) O exercício profissional se constitui uma 
totalidade, formada por três dimensões: 
teórico-metodológica, ético-política e técnico-
operativa, que possuem uma relação de 
unidade, apesar de suas particularidades. Em 
relação ao tema marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
(A) A dimensão técnico-operativa é a “forma 
de aparecer” da profissão, na dimensão “pela 
qual a profissão é conhecida e reconhecida”. 
(B) A dimensão ético-político possibilita 
avaliar prioridades, alternativas, projetar ações 
em função de valores e prioridades, avaliar as 
consequências da ação. 
(C)  A dimensão teórico-metodológica permite 
conhecer e analisar a realidade, indicar 
caminhos, estratégicas, o instrumental técnico-
operativo e identificar novas demandas 
profissionais. 
(D)  O exercício profissional se expressa em 
ações interventivas, formativas e investigativas, e 
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a efetivação de cada uma dessas expressões é 
constituída pelas dimensões, teórica, ética, 
técnica. 
(E)  Instrumentos e técnicas devem ser 
ensinados como receitas de bolo ou manuais, 
uma vez que a intervenção profissional exige 
conhecer somente as regras e normas que 
orientam as políticas públicas. 
 
45) O Código de Ética do/a Assistente Social, 
no artigo 3º, alínea d, prevê a participação da 
categoria nas situações de calamidades: 
“participar de programas de socorro à 
população em situação de calamidade 
pública, no atendimento e defesa de seus 
interesses e necessidades”. Sobre a 
intervenção profissional nessas situações 
marque V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a 
alternativa correta: 
 
( ) Os (as) assistentes sociais têm a 
escuta como instrumento de trabalho 
primordial: é necessário ouvir das pessoas 
atingidas pelas “calamidades públicas” sobre 
suas necessidades e interesses, para além 
daquelas obviamente imediatas. É preciso 
olhar para as (ir)responsabilidades públicas e 
privadas envolvidas nas “calamidades 
públicas”, para que assistentes sociais 
possam, junto com as populações atingidas, 
cobrar justiça e proteção social e seguir 
mantendo vivas na memória as marcas das 
“tragédias”, para que elas se transformem em 
luta e para que nunca mais aconteçam. 
( ) As situações de calamidades pública 
são consideradas pela categoria profissional 
e pelo poder público como “desastres 
naturais”, eventos isolados, inesperados e 
casuais que são gerados pelas ocupações 
precárias e em áreas de risco. A ausência das 
condições mínimas de moradia, com 
segurança e dignidade para um número 
considerável da classe trabalhadora, 
especialmente a mais precarizada, são 
reflexos das escolhas dos sujeitos e pelas 
adversidades que os acometem.  
( ) É fundamental os (as) assistentes 
sociais estarem ao lado dos movimentos 
sociais no processo de mobilização popular 
junto a pessoas atingidas e suas 
comunidades em organizações, como o 
Movimento de Atingidos por Barragens (MAB), 
o Movimento de Atingidos por Mineração 
(MAM), a Comissão Pastoral da Terra (CPT), 
os Movimentos de Lutas por Moradia nos 
grandes centros urbanos, lideranças 
populares nos territórios, entre outros, que 
estão cotidianamente apresentando este 
ponto de alerta na defesa da população, sobre 

o uso da terra, a função social da propriedade 
e a territorialidade, na perspectiva do direito à 
cidade. 
( ) Nas situações de calamidades os (as) 
assistentes sociais devem defender ações 
vinculadas a outras etapas de enfrentamento 
que envolvem a gestão das calamidades 
públicas, de planejamento e avaliação das 
políticas institucionais; demonstrar sua 
competência na construção de respostas 
qualificadas vinculadas às atribuições, 
ancoradas em valores ético-políticos e 
fundamentos críticos, que possibilitem 
inclusive enfrentar relações subalternizadas, a 
mercê das ordens e interesses de outras 
profissões. 
 
(A) V, V, V, V. 
(B) V, F, V, V. 
(C) F, V, V, V. 
(D)   V, V, F, V. 
(E)   V, V, V, F. 
 
46) O Plano de Assistência Social, de que trata 
o art. 30 da Lei Orgânica da Assistência Social 
- LOAS, é um instrumento de planejamento 
estratégico que organiza, regula e norteia a 
execução da Política Nacional de Assistência 
Social - PNAS na perspectiva do Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS. Sobre os 
elementos que compõem o Plano, relacione a 
primeira com a segunda coluna em relação e 
assinale a alternativa correta: 
 
I - Planejamento estratégico. 
II - Indicadores. 
III - Monitoramento.  
IV - Avaliação. 
 
( ) São, como as fotografias ou filmes, 
representações modelizadas - ou mesmo 
simplificadas - da realidade social, da sua 
mudança ou dos processos de trabalho de 
uma política. A qualidade da fotografia ou 
filme resulta dos instrumentos ou opções 
técnicas empregadas para captar a imagem 
escolhida dentre tantas possíveis. (...) A 
destreza do fotógrafo ou cineasta em escolher 
o melhor ângulo, o ajuste do foco, o cuidado 
com o processo de revelação do filme faz a 
diferença.”  Precisam ser confiáveis e possuir 
regularidade. 
( ) Ação contínua, cotidiana, sistemática 
e planejada de acompanhamento do 
programa, projeto ou serviço realizada pela 
própria equipe da implementação. Produção 
constante de informação a respeito da 
realidade em que as ações estão sendo 
desenvolvidas, em relação à: Alteração no 
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diagnóstico; Objetivos; Metas. 
( ) Projetar a organização para o futuro e 
indicar os meios necessários para sua 
efetivação, durante um prazo determinado. 
Define o caminho para atingir os objetivos, 
assim como identificar os obstáculos e 
resolvê-los. 
( ) é uma forma de pesquisa social 
aplicada, sistemática, planejada e dirigida; 
destinada a identificar, obter e proporcionar 
de maneira válida e confiável dados e 
informação suficiente e relevante para apoiar 
um juízo sobre o mérito e o valor de diferentes 
componentes de um programa ou política. 
 
(A)  IV, I, II, III. 
(B)  III, II, IV, I.  
(C)  III, II, I, IV. 
(D)  II, III, I, IV. 
(E)  I, III, IV, II. 
 
47) O orçamento é instrumento da 
administração pública indispensável para a 
gestão da política de assistência social e 
expressa o planejamento financeiro das 
funções de gestão e da prestação de serviços, 
programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais à população usuária. 
Constituem princípios do orçamento público 
exceto: 
 
(A)  Anualidade: o orçamento público deve ser 
elaborado pelo período de um ano, coincidente 
com o ano civil. 
(B)  Rigidez: não há possibilidade de ajuste na 
execução do orçamento público às contingências 
operacionais ou disponibilidade efetiva de 
recursos. 
(C)  Exclusividade: o orçamento público não 
deve conter matéria estranha à previsão da 
receita e à fixação da despesa, ressalvadas as 
exceções legais. 
(D)  Especialidade: as receitas e as despesas 
devem constar de maneira discriminada, 
pormenorizando a origem dos recursos e a sua 
aplicação. 
(E)  Clareza: o orçamento público deve ser 
apresentado em linguagem clara e compreensível 
a todos. 
 
48) Considerando a definição expressa na Lei 
nº 12.435/2011, o Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social - CREAS 
é a unidade pública estatal de abrangência 
municipal ou regional que tem como papel 
constituir-se em lócus de referência, nos 
territórios, da oferta de trabalho social 
especializado no SUAS a famílias e indivíduos 
em situação de risco pessoal ou social, por 

violação de direitos. Seu papel no SUAS 
define, igualmente, seu papel na rede de 
atendimento que compreende: 
 
(A)  Ofertar um conjunto de serviços, 
programas e projetos e benefícios da Assistência 
Social que visa prevenir situações de 
vulnerabilidades e riscos pessoais e sociais, por 
violação de direitos, por meio do desenvolvimento 
de potencialidades e aquisições e do 
fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários. 
(B)  Analisar as relações entre as 
necessidades e demandas de proteção social em 
um determinado território e as possibilidades de 
respostas da política de assistência social, em 
termos de oferta de serviços, programas e 
benefícios à população. 
(C)  Garantir os direitos e ao desenvolvimento 
humano, devem afiançar seguranças 
socioassistenciais aos usuários expressas nas: 
segurança de sobrevivência ou de rendimento e 
autonomia, segurança de convívio ou vivência 
familiar; segurança de acolhida. 
(D)  Ofertar e referenciar serviços 
especializados de caráter continuado para 
famílias e indivíduos em situação de risco 
pessoal e social, por violação de direitos, 
conforme dispõe a Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais. 
(E)  Ocupar lacunas provenientes da ausência 
de atendimentos de outras políticas públicas e/ou 
órgãos de defesa de direito e ter seu papel 
institucional vinculado com o de outras políticas 
ou órgãos, e por conseguinte, as funções de sua 
equipe com as de equipes interprofissionais de 
outros atores da rede. 
 
49) O Centro de Referência de Assistência 
Social - CRAS tem por função ofertar, de 
forma exclusiva e obrigatória, o Programa de 
Atenção Integral à Família – PAIF, 
independentemente de sua fonte financiadora. 
O PAIF é o principal serviço de Proteção 
Social Básica, ao qual todos os outros 
serviços desse nível de proteção devem 
articular-se, pois confere a primazia da ação 
do poder público na garantia do direito à 
convivência familiar e assegura a 
matricialidade sociofamiliar no atendimento 
socioassistencial, um dos eixos estruturantes 
do SUAS. Sobre o tema marque V (verdadeiro) 
ou F (falso) e assinale a alternativa correta: 
 
( ) O PAIF, reconhecendo a família como 
espaço privilegiado de proteção e 
desenvolvimento das pessoas, tem por 
objetivo o fortalecimento da convivência 
familiar e comunitária – uma das garantias 
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afiançadas pela PNAS (2004) e somente pode 
ser ofertado pelo poder público, por meio da 
equipe de referência do CRAS. 
( ) Serviços socioassistenciais de 
proteção social especial de média e alta 
complexidade, especialmente aqueles de 
caráter preventivo, proativo e coletivo, 
também podem ser ofertados no CRAS, desde 
que respondam a uma demanda do território, 
sejam articulados ao PAIF e fortaleçam sua 
implementação e que contribuam para o 
cumprimento dos objetivos do SUAS. 
( ) A oferta de outros serviços no CRAS, 
tais como os Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - para crianças; 
idosos; adolescentes e jovens - ou projetos 
de inclusão produtiva, é preciso dispor de 
espaço físico, material, equipamentos e de 
equipe de profissionais compatível com as 
orientações específicas de cada serviço, e de 
modo a não prejudicar o desenvolvimento do 
PAIF. 
( ) É a partir do trabalho com famílias no 
serviço PAIF que se organizam os serviços 
referenciados ao CRAS. O referenciamento 
dos serviços socioassistenciais da proteção 
social básica ao CRAS possibilita a 
organização e hierarquização da rede 
socioassistencial no território, cumprindo a 
diretriz de descentralização da política de 
assistência social. 
 
(A)  V, V, V, V.  
(B)  V, F, V, F. 
(C)  F, V, F, V. 
(D)  V, F, V, V. 
E)   F, V, V, F. 
 
50) Sobre o Benefício de Prestação 
Continuada – BPC assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
(A)  É um benefício previdenciário destinado a 
pessoa idosa com idade igual ou superior a 65 
anos ou às pessoas com deficiência de qualquer 
idade. Para ter acesso ao benefício é necessário 
que a renda por pessoa do grupo familiar seja 
igual ou menor que um salário-mínimo.  
(B)  No caso da pessoa com deficiência que 
irá requerer o BPC a avaliação médica e social 
no Instituto Nacional do Seguro Social para 
comprovar se a condição causa algum tipo de 
impedimento, seja de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial de longo prazo, com 
efeitos por pelo menos 2 anos e que impeçam a 
pessoa de ter um pleno convívio social é 
suficiente para garantir o acesso ao benefício. 
(C)  Para realizar o requerimento do BPC a 
pessoa idosa ou a pessoa com deficiência deve 

ser dirigir ao Centro de Referência de Assistência 
Social – CRAS mais próximo da sua residência 
com os documentos que comprovem a renda 
familiar de até um salário mínimo. 
(D)  Refere-se 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. 
(E)  A pessoa idosa deve comprovar que 
possui 60 (sessenta) anos ou mais e que o total 
de sua renda mensal e dos membros de sua 
família, dividido pelos integrantes, seja menor 
que 1/2 (meio) salário mínimo vigente. 


