
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022 – PREFEITURA MINICIPAL DE LINDÓIA DO SUL - SC 

 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

➢ Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

➢ Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

➢ Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

➢ O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo: 

 
➢ Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta; 

 

➢ Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

➢ Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

➢ Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

➢ A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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➢ O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa                   05 (cinco) 

Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimento Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 25 ( vinte e cinco) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

➢ Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

➢ Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

➢ O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 5.

INSS         inclui         mais         doenças         em         lista         que         paga         auxílio
sem         carência

O         INSS         amplia         a         lista         que         fornece         direito         ao
auxílio-doença         e         à         aposentadoria         por         invalidez         sem         que
seja         necessário         cumprir         a         carência         mínima         de         doze
meses         de         contribuições         para         ter         o         benefício.

A         partir         de         outubro,         mais         duas         enfermidades         passam         a
integrar         o         rol         daquelas         que         liberam         o         benefício         mesmo
sem         o         segurado         ter         feito         o         pagamento         mínimo         de         doze
contribuições.         As         doenças         são         acidente         vascular
encefálico         agudo         e         abdômen         agudo         cirúrgico.

Elas         estão         em         portaria         conjunta         dos         ministérios         do
Trabalho         e         Previdência         e         da         Saúde,         publicada         no         Diário
Oficial         da         União         em         1º         de         setembro         e         se         somam         a
quinze         outras         já         existentes         em         lei.         Eis         algumas:
tuberculose         ativa,         hanseníase,         câncer,         cegueira,
cardiopatia         grave,         doença         de         Parkinson,         Aids,
contaminação         por         radiação.

Com         a         inclusão,         o         trabalhador         acometido         por         qualquer
uma         delas         pode         ter         o         benefício         por         incapacidade         a
qualquer         momento.         Neste         caso,         no         entanto,         precisará         ter
laudo         médico         que         comprove         a         doença,         assim         como
atestado         de         afastamento         e         receituário.

O         atestado         deve         conter         a         CID         (Classificação
Internacional         de         Doenças),         além         de         assinatura         e         carimbo
médico,         com         registro         no         Conselho         Regional         de         Medicina.
Também         é         necessário         que         esteja         legível,         sem         rasuras.

Para         o         advogado         João         Badari,         a         medida         amplia         a
proteção         social,         papel         fundamental         da         Previdência.
"Quando         se         amplia         a         lista         de         doenças         graves         que         não
necessitam         de         carência,         maior         proteção         social         você         traz
para         o         segurado         no         momento         em         que         ele         mais         precisa."

Fonte:         INSS         inclui         mais         doenças         em         lista         que         paga         auxílio         sem         carência         (msn.com).

Adaptado.

Questão 01
A         partir         de         outubro,         mais         duas         enfermidades         passam         a
integrar         o         rol         daquelas         que         liberam         o         benefício.

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         à         nova         pontuação,
sem         alterar         o         sentido         original         da         frase.

(A) A         partir         de         outubro?         Mais         duas         enfermidades         passam
-         a         integrar         -         o         rol         daquelas         que         liberam         o         benefício.

(B) Mais         duas         enfermidades         passam         a         integrar,         a         partir
de         outubro,         o         rol         daquelas         que         liberam         o         benefício.

(C) A         partir         de         outubro:         Mais         duas         enfermidades         passam
-         a         integrar                  o         rol         daquelas         que         -         liberam         o         benefício.

(D) Mais         duas         enfermidades         passam         a         integrar,         a         partir
de         outubro         o         rol         daquelas         que         liberam         o         benefício.

(E) Mais         duas         enfermidades         passam         a         integrar         a         partir
de         outubro         o         rol         daquelas         que         liberam         o         benefício.

Questão 02
Neste         caso,         no         entanto,         precisará         ter         laudo         médico         'que'
comprove         a         doença.

O         pronome         destacado         trata-se         de:

(A) Pronome         adjetivo.

(B) Conjunção         integrante.

(C) Oração         subordinada.

(D) Pronome         relativo.

(E) Preposição.

Questão 03
As         doenças         são         acidente         vascular         encefálico         agudo         e
abdômen         agudo         cirúrgico.

Assinale         a         opção         em         que         a         frase         encontra-se         no         futuro
do         pretérito         do         indicativo         flexionada         corretamente.

(A) As         doenças         seriam         acidente         vascular         encefálico
agudo         e         abdômen         agudo         cirúrgico.

(B) As         doenças         era         acidente         vascular         encefálico         agudo         e
abdômen         agudo         cirúrgico.

(C) As         doenças         serão         acidente         vascular         encefálico
agudo         e         abdômen         agudo         cirúrgico.

(D) As         doenças         eram         acidente         vascular         encefálico         agudo
e         abdômen         agudo         cirúrgico.

(E) As         doenças         seria         acidente         vascular         encefálico         agudo
e         abdômen         agudo         cirúrgico.

Questão 04
Elas         estão         em         portaria         conjunta         dos         ministérios         do
Trabalho         e         Previdência         e         da         Saúde,         'publicada'         no         Diário
Oficial         da         União.

A         palavra         em         destaque         concorda         com         o         termo:

(A) Previdência         da         Saúde.

(B) Conjunta.

(C) Saúde.

(D) Previdência.

(E) Portaria.

Questão 05
Estar         amparado,         quando         se         é         acometido         por         uma
doença,         é         algo         positivo.         Pensando         assim,         o         INSS
aumentou         a         lista         de         doenças         para         fornecer         direitos         aos
cidadãos.

De         acordo         com         o         texto:
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(A) As         novas         doenças         eximem         a         obrigação         de
apresentação         do         CID,         mas         não         dispensam         o         laudo
médico         devidamente         carimbado         e         sem         rasuras.

(B) Badari         afirma         que         o         médico         precisa         ter         registro         no
Conselho         Regional         de         Medicina,         além         do         atestado
conter         o         CID         carimbado         e         devidamente         assinado.

(C) Para         ter         direito         ao         benefício         a         estas         duas         novas
doenças,         basta         o         segurado         ter         feito         o         pagamento
mínimo         de         doze         meses         de         contribuição.

(D) Duas         doenças         passaram         a         fazer         parte         da         lista         do
INSS         sem         necessidade         de         carência,         sendo         elas
conhecidas         como         abdômen         agudo         cirúrgico         e
acidente         vascular         encefálico         agudo.

(E) O         médico         João         Badari         acredita         que         a         medida         amplia
a         proteção         ao         cidadão         no         momento         em         que         ele         mais
precisa,         sendo         este         um         papel         fundamental         da
Previdência.

Raciocínio Lógico

Questão 06
Márcia         é         uma         produtora         rural         que         vende         queijos         e
requeijão         na         feira.         Em         um         determinado         dia         ela         vendeu         x
queijos         e         y         requeijões,         totalizando         85         produtos,         com         um
faturamento         de         R$2.025,00.         Se         Márcia         vende         um         queijo
por         R$30,00         e         um         requeijão         por         R$15,00,         quanto         de
cada         produto         ela         vendeu         nesse         dia?

(A) Ela         vendeu         40         queijos         e         45         requeijões.

(B) Ela         vendeu         23         queijos         e         62         requeijões.

(C) Ela         vendeu         43         queijos         e         42         requeijões.

(D) Ela         vendeu         60         queijos         e         25         requeijões.

(E) Ela         vendeu         50         queijos         e         35         requeijões.

Questão 07
Marina         comprou         um         carro         de         R$         87.000,00         em         60
prestações         mensais,         com         juros         simples         de         2%         ao         mês.
Quanto         Marina         pagou         pelo         carro?

(A) Marina         pagou         R$320.650,00         pelo         carro.

(B) Marina         pagou         R$203.590,00         pelo         carro.

(C) Marina         pagou         R$189.320,50         pelo         carro.

(D) Marina         pagou         R$125.780,60         pelo         carro.

(E) Marina         pagou         R$191.400,00         pelo         carro.

Questão 08
A         imagem         abaixo         representa         um         aquário         de         vidro         que
Lucas         encheu         usando         um         copo         com         capacidade         de         300
ml.

Com         base         nesses         dados,         de         quantos         copos         de         água
Lucas         precisou         para         encher         completamente         esse
aquário?

(A) Lucas         precisou         de         418         copos.

(B) Lucas         precisou         de         960         copos.

(C) Lucas         precisou         de         725         copos.

(D) Lucas         precisou         de         320         copos.

(E) Lucas         precisou         de         689         copos.

Questão 09
Trabalhando         sozinha,         Alice         produz         3500         trufas         de
chocolate         em         2         dias.         Quantas         trufas         serão         produzidas         se
ela         trabalhar         com         sua         irmã,         no         mesmo         ritmo,         durante         5
dias?

(A) Serão         produzidas         14.650         trufas.

(B) Serão         produzidas         26.300         trufas.

(C) Serão         produzidas         12.500         trufas.

(D) Serão         produzidas         17.500         trufas.

(E) Serão         produzidas         21.260         trufas.

Questão 10
Clara         está         se         preparando         para         o         ENEM         e         como         tem
muita         dificuldade         em         3         matérias,         para         estudá-las         ela
criou         o         seguinte         sistema.         De         5         em         5         dias         ela         estuda
Matemática,         de         3         em         3         dias         ela         estuda         Física         e         de         4         em
4         dias         ela         estuda         Química.         Se         hoje         ela         estudou         as         três
disciplinas,         em         quantos         dias         ela         estudará         as         três         no
mesmo         dia         novamente?

(A) Ela         estudará         as         três         no         mesmo         dia         novamente         em         10
dias.

(B) Ela         estudará         as         três         no         mesmo         dia         novamente         em         60
dias.

(C) Ela         estudará         as         três         no         mesmo         dia         novamente         em         15
dias.

(D) Ela         estudará         as         três         no         mesmo         dia         novamente         em         25
dias.

(E) Ela         estudará         as         três         no         mesmo         dia         novamente         em         30
dias.
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Conhecimentos Gerais

Questão 11
Quais         foram         as         principais         atividades         econômicas         da
região         onde         hoje         se         encontra         a         cidade         de         Lindóia         do         Sul,
à         época         de         sua         colonização?

(A) A         extração         de         madeira         e         a         pecuária.

(B) A         agricultura         e         a         pecuária.

(C) A         indústria         moveleira         e         a         pecuária.

(D) A         extração         de         madeira         e         a         agricultura.

(E) A         indústria         moveleira         e         a         agricultura.

Questão 12
Rio         de         Janeiro,         Bahia         e         Pernambuco         são         três         estados
que         têm         em         comum         a         triste         ocorrência         de         grandes
tragédias         que         culminaram         com         dezenas         de         pessoas
mortas,         desabrigadas         e         desalojadas.         Qual         foi         a         causa
dessas         catástrofes?

(A) Um         ciclone.

(B) As         queimadas.

(C) Tempestades         de         granizo.

(D) As         chuvas.

(E) Vendavais.

Questão 13
Na         corrida         pelo         desenvolvimento         de         uma         vacina         capaz
de         neutralizar         o         coronavírus,         laboratórios         de         várias
partes         do         mundo         se         dedicaram         incessantemente         até
alcançar         sucesso         com         seus         imunizantes.         Entre         essas
vacinas         está         a         Coronavac,         desenvolvida         em         uma
parceria         entre         o         laboratório         chinês         Sinovac         Biotech.         Qual
é         a         entidade         brasileira         que         fez         parte         dessa         parceria?

(A) A         Fundação         Oswaldo         Cruz.

(B) O         Instituto         Pasteur.

(C) O         Instituto         Butantan.

(D) A         Fundação         Anísio         Teixeira.

(E) A         Anvisa.

Questão 14
Em         5         de         outubro         de         2020         foi         lançado         oficialmente         no
Brasil         um         novo         sistema         de         pagamentos         por         meio         digital
fácil,         rápido,         sem         tarifas.         Estamos         falando         do:

(A) Pix.

(B) Ted.

(C) Doc.

(D) Repasse.

(E) Passe.

Questão 15
"Em         uma         tentativa         de         mostrar         uma         mudança         de         atitude
do         governo         brasileiro         em         relação         ao         combate         às

mudanças         climáticas,         o         Brasil         assumiu         um         novo
compromisso         na         COP26         de         mitigar         50%         de         suas
emissões         de         gases         de         efeito         estufa         (GEE)         até         2030,
usando         como         linha         de         base         o         ano         de         2005         e         como
referência         o         Quarto         Inventário         Nacional         de         Emissões".

Disponível         em:         https://www.wribrasil.org.br/noticias/o-saldo-da-cop26-o-que-

conferencia-do-clima-significou-para-o-brasil-e-o-mundo

Entre         as         medidas         a         serem         tomadas         para         que         tais         fins
sejam         alcançados,         o         governo         brasileiro         também         se
comprometeu         a         lutar         pela         redução         do         gás         metano,         que
tem         como         um         dos         principais         emissores         o         setor
econômico:

(A) Do         comércio.

(B) Da         pecuária.

(C) Da         pesca.

(D) Da         exploração         de         petróleo.

(E) Do         extrativismo         mineral.
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Conhecimentos Específicos

Questão 16
Acerca         do         Atendimento         Social,         julgue         as         afirmativas
abaixo:

I.Importante         espaço         de         atuação         profissional         que         envolve
um         conjunto         de         ações         direcionadas         ao         atendimento         de
famílias         e         indivíduos,         visando         o         acesso         aos         direitos
sociais,         políticos         e         civis         nas         diferentes         políticas         setoriais,
como:         assistência         social,         saúde,         educação,         previdência,
habitação,         bem         como         na         prevenção         de         situações         de
risco.

II.O         Atendimento         Social         é         viabilizado         pelas         equipes         que
atuam         nos         diversos         equipamentos         de         assistência         social
como         os         Centros         de         Referência         da         Assistência         Social
(CRAS)         e         os         Centros         Especializados         de         Referência         da
Assistência         Social         (CREAS).

III.Importante         espaço         de         atuação         profissional         que
envolve         uma         ação         direcionada         ao         atendimento         de         um
indivíduo,         visando         o         acesso         aos         direitos         financeiros,
políticos         e         civis         nas         diferentes         políticas         setoriais,         como:
assistência         social,         saúde,         educação,         previdência,
habitação,         bem         como         na         prevenção         de         situações         de
risco.

IV.O         Atendimento         Social         é         viabilizado         pelas         equipes         que
atuam         nos         diversos         equipamentos         de         assistência         social
como         os         Centros         de         Regional         da         Assistência         Social
(CRAS)         e         os         Centros         Especializados         de         Referência         da
Assistência         Social         (CFESS).

Qual(is)         alternativa(s)         está(ao)         CORRETA(S)?

(A) Apenas,         I         e         III.

(B) Apenas,         II         e         III.

(C) Apenas,         I         ,         II         e         IV.

(D) Apenas,         I.

(E) Apenas,         II         e         IV.

Questão 17
No         atendimento         à         mulher         em         situação         de         violência
doméstica         e         familiar,         a         autoridade         policial         deverá,         entre
outras         providências:

I.Garantir         proteção         policial,         quando         necessário,
comunicando         de         imediato         ao         Ministério         Público         e         ao
Poder         Judiciário.

II.Encaminhar         a         ofendida         ao         hospital         ou         posto         de         saúde
e         ao         Instituto         Médico         Legal.

III.Fornecer         transporte         para         a         ofendida         e         seus
dependentes         para         abrigo         ou         local         seguro,         quando         houver
risco         de         vida.

IV.Se         necessário,         acompanhar         a         ofendida         para
assegurar         a         retirada         de         seus         pertences         do         local         da

ocorrência         ou         do         domicílio         familiar.

V.Informar         à         ofendida         os         direitos         a         ela         conferidos         nesta
Lei         e         os         serviços         disponíveis.

Marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Art.         11         da         Lei         nº         11.340,         de         7         de         agosto         de         2006.

(B) Art.         11         da         Lei         nº         11.340,         de         7         de         agosto         de         2011.

(C) Art.         12         da         Lei         nº         11.340,         de         7         de         agosto         de         2005.

(D) Art.         14         da         Lei         nº         11.340,         de         7         de         agosto         de         2006.

(E) Art.         11         da         Lei         nº         11.340,         de         7         de         agosto         de         2004.

Questão 18
Acerca         do         ____________da         Lei         nº         8.069,         de         13         de         julho
de         1990,         os         casos         de         suspeita         ou         confirmação         de
maus-tratos         contra         criança         ou         adolescente         serão
obrigatoriamente         comunicados         ao         conselho         tutelar         da
respectiva         localidade,         sem         prejuízo         de         outras
providências         legais.         5         Parágrafo         único.         As         gestantes         ou
mães         que         manifestem         interesse         em         entregar         seus         filhos
para         adoção         serão         obrigatoriamente         encaminhadas         à
Justiça         da         Infância         e         da         Juventude.

Marque         a         alternativa         que         completa         o         espaço         em         branco
corretamente:

(A) Art.         17

(B) Art.         15

(C) Art.16

(D) Art.14

(E) Art.         13

Questão 19
Acerca         do         ___________         da         Subseção         II         da         Lei         nº         8.069,
de         13         de         julho         de         1990.         A         guarda         poderá         ser         revogada         a
qualquer         tempo,         mediante         ato         judicial         fundamentado,
ouvido         o         Ministério         Público.

Marque         a         alternativa         que         completa         o         espaço         em         branco
corretamente:

(A) Art.         35

(B) Art.         37

(C) Art.         39

(D) Art.         38

(E) Art.         36

Questão 20
_____________         da         Lei         nº         13.146/2015,                  toda         pessoa
com         deficiência         tem         direito         à         igualdade         de         oportunidades
com         as         demais         pessoas         e         não         sofrerá         nenhuma         espécie
de         discriminação.

§         1º         Considera-se         discriminação         em         razão         da         deficiência
toda         forma         de         distinção,         restrição         ou         exclusão,         por         ação
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ou         omissão,         que         tenha         o         propósito         ou         o         efeito         de
prejudicar,         impedir         ou         anular         o         reconhecimento         ou         o
exercício         dos         direitos         e         das         liberdades         fundamentais         de
pessoa         com         deficiência,         incluindo         a         recusa         de
adaptações         razoáveis         e         de         fornecimento         de         tecnologias
assistivas.

§         2º         A         pessoa         com         deficiência         não         está         obrigada         à
fruição         de         benefícios         decorrentes         de         ação         afirmativa.

Marque         a         alternativa         que         completa         o         espaço         em         branco
corretamente:

(A) Art.         7º

(B) Art.         8º

(C) Art.         5º

(D) Art.         6º

(E) Art.         4º

Questão 21
Acerca         do         trabalho         em         grupo         realizado         pelo         assistente
social,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Desorganizar         os         indivíduos         através         do         trabalho         com
grupos         exige         do         profissional         rapidez,         e         como
mediador,         o         assistente         social         tem         a         possibilidade         de
contribuir         para         a         construção         do         conhecimento,
potencializando         espaços         de         reflexão         mediante
análise         conjunta         do         contexto         das         relações         sociais         na
qual         o         grupo         está         inserido         (formação         da         identidade         e
de         pertencimento         do         grupo).

(B) Antes         de         qualquer         coisa,         é         importante         ressaltar         que
de         acordo         com         as         orientações                  do         conjunto
CFESS/CRESS,         a         formação         profissional         do
assistente         social         está         habilitada         para         o
desenvolvimento         de         trabalhos         no         campo         terapêutico.

(C) Antes         de         qualquer         coisa,         é         importante         ressaltar         que
de         acordo         com         as         orientações                  do         conjunto
CFESS/CRESS,         a         formação         profissional         do
assistente         social         não         está         habilitada         para         o
desenvolvimento         de         trabalhos         no         campo         terapêutico.

(D) Dessa         forma,         os         trabalhos         em         grupos         devem         ser
utilizados         apenas         como         recurso         para         o
desenvolvimento         de         trabalhos         educativos,         como         os
desenvolvidos         nos         CRESS,                  CREAS         e         demais
espaços         industriais.

(E) Dessa         forma,         os         trabalhos         individuais         ou         em         grupo
devem         ser         utilizados         apenas         como         recurso         para         o
desenvolvimento         de         trabalhos         educativos,         como         os
desenvolvidos         nos         CRAS,                  CREAS         e         demais
espaços         sócio-ocupacionais.

Questão 22
Acerca         do         Art.         23         da         Lei         nº         11.340,         poderá         o         juiz,         quando
necessário,         sem         prejuízo         de         outras         medidas,         registre         V,
para         as         alternativas         verdadeiras,         e         F,         para         as         falsas:

(__)Encaminhar         a         ofendida         e         seus         dependentes         a

programa         oficial         ou         comunitário         de         proteção         ou         de
atendimento.

(__)Determinar         a         recondução         da         ofendida         e         a         de         seus
dependentes         ao         respectivo         domicílio,         após         afastamento
do         agressor.

(__)Determinar         o         afastamento         da         ofendida         do         lar,         sem
prejuízo         dos         direitos         relativos         a         bens,         guarda         dos         filhos         e
alimentos.

(__)Determinar         a         separação         de         corpos.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) V,         V,         F,         V.

(B) V,         V,         V,         V.

(C) F,         F,         V,         V.

(D) V,         V,         F,         F.

(E) V,         V         ,V,         F.

Questão 23
Acerca         do         Art.         28.         da         Lei         nº         13.146/2015,         incumbe         ao
poder         público         assegurar,         criar,         desenvolver,         implementar,
incentivar,         acompanhar         e         avaliar.         Marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) Oferta         de         educação         bilíngue,         em         Libras         como
terceira         língua         e         na         modalidade         escrita         da         língua
portuguesa         como         segunda         língua,         em         escolas         e
classes         bilíngues         e         em         escolas         inclusivas.

(B) Atendimento         preferencial         à         pessoa         com         deficiência
nas         dependências         das         Instituições         de         Ensino
Superior         (IES)         e         nos         serviços.

(C) Disponibilização         de         provas         em         formatos         acessíveis
para         atendimento         às         necessidades         específicas         do
candidato         com         deficiência.

(D) Disponibilização         de         formulário         de         inscrição         de
exames         com         campos         específicos         para         que         o
candidato         com         deficiência         informe         os         recursos         de
acessibilidade         e         de         tecnologia         assistiva         necessários
para         sua         participação.

(E) Projeto         pedagógico         que         institucionalize         o
atendimento         educacional         especializado,         assim         como
os         demais         serviços         e         adaptações         razoáveis,         para
atender         às         características         dos         estudantes         com
deficiência         e         garantir         o         seu         pleno         acesso         ao         currículo
em         condições         de         igualdade,         promovendo         a         conquista
e         o         exercício         de         sua         autonomia.

Questão 24
É         a         garantia         de         um         salário         mínimo         por         mês         ao         idoso         com
idade         igual         ou         superior         a         65         anos         ou         à         pessoa         com
deficiência         de         qualquer         idade.         No         caso         da         pessoa         com
deficiência,         esta         condição         tem         de         ser         capaz         de         lhe
causar         impedimentos         de         natureza         física,         mental,
intelectual         ou         sensorial         de         longo         prazo         (com         efeitos         por
pelo         menos         2         anos),         que         a         impossibilite         de         participar         de
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forma         plena         e         efetiva         na         sociedade,         em         igualdade         de
condições         com         as         demais         pessoas.

Marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Aposentadoria         por         idade.

(B) Auxilio         Brasil.

(C) Auxilio         doença.

(D) Aposentadoria         por         tempo         de         contribuição.

(E) Benefício         de         Prestação         Continuada         (BPC).

Questão 25
Instrumento         que         permite         realizar         uma         _____________,         a
__________         por         meio         do         processo         de         diálogo,         visa
estabelecer         uma         relação         com         o         usuário,         com         objetivo         de
conhecer         e         intervir         em         sua         realidade         social,         econômica,
cultural         e         política.         Pode         ser         individual         ou         grupal.

Marque         a         alternativa         que         completa         o         espaço         em         branco
corretamente:

(A) escuta         qualitativa,         visita         social

(B) entrevista,         visita         social

(C) entrevista,         escuta         qualificada

(D) escuta         quantitativa,         entrevista

(E) escuta         qualificada,         entrevista

Questão 26
A         respeito         dos         princípios         e         diretrizes         nacionais         para         a
gestão         do         trabalho         no         âmbito         do         SUAS,         julgue         as
alternativas         abaixo:

I.A         promulgação         da         Constituição         Federal         de         1988         e         da
Lei         Orgânica         da         Assistência         Social         (LOAS),         de         1993,         e
consequentemente         a         formulação         da         PNAS/2004         e         a
construção         e         regulação         do         Sistema         Único         de         Saúde
(SUS)         e         da         sua         Norma         Operacional         Básica         -         NOB/SUAS
tornam         necessária         a         reflexão         da         política         de         gestão         do
trabalho         no         âmbito         da         Assistência         Social,         visto         que         a
mesma         surge         como         eixo         delimitador         e         imprescindível         à
qualidade         da         prestação         de         serviços         da         rede
socioassistencial.

II.Para         a         implementação         do         SUAS         e         para         se         alcançar         os
objetivos         previstos         na         PNAS/20004,         é         necessário         tratar         a
gestão         do         trabalho         como         uma         questão         estratégica.         A
qualidade         dos         serviços         socioassistenciais
disponibilizados         à         sociedade         depende         da         estruturação
do         trabalho,         da         qualificação         e         valorização         dos
trabalhadores         atuantes         no         SUAS.

III.Para         tanto,         é         imperioso         que         a         gestão         do         trabalho         no
SUAS         possua         como         princípios         e         diretrizes         disposições
consoantes         às         encontradas         na         legislação         acima         citada.

IV.Neste         aspecto,         é         importante         ressaltar         o         caráter         público
da         prestação         dos         serviços         socioassistenciais,         fazendo-se
necessária         a         existência         de         servidores         públicos

responsáveis         por         sua         execução.

Qual(is)         alternativa(s)         está(ão)         INCORRETA(S)?

(A) Apenas,         I         e         III.

(B) Apenas,         I         e         II.

(C) Apenas,         II         e         IV.

(D) Apenas,         II         e         III.

(E) Apenas,         I.

Questão 27
Art.         7º         da         Lei         nº         13.146/2015,         é         dever         de         todos
comunicar         à         autoridade         competente         qualquer         forma         de
ameaça         ou         de         violação         aos         direitos_____________.
Parágrafo         único.         Se,         no         exercício         de         suas         funções,         os
juízes         e         os         tribunais         tiverem         conhecimento         de         fatos         que
caracterizem         as         violações         previstas         nesta         Lei,         devem
remeter         peças         ao         Ministério         Público         para         as         providências
cabíveis.

Marque         a         alternativa         que         completa         o         espaço         em         branco
corretamente:

(A) da         pessoa         com         deficiência

(B) da         mulher

(C) da         pessoa         idosa

(D) da         criança         e         do         adolescente

(E) dos         indígenas

Questão 28
Acerca         da         Proteção         Social         da         Política         Nacional         de
Assistência         Social,         registre         V,         para         as         alternativas
verdadeiras,         e         F,         para         falsas:

(__)Segurança         de         sobrevivência         ou         de         rendimento         e         de
autonomia:         através         de         benefícios         continuados         e
eventuais         que         assegurem:         proteção         social         básica         a
idosos         e         pessoas         com         deficiência         sem         fonte         de         renda         e
sustento;         pessoas         e         famílias         vítimas         de         calamidades         e
emergências;         situações         de         forte         fragilidade         pessoal         e
familiar,         em         especial         às         mulheres         chefes         de         família         e
seus         filhos.

(__)Segurança         de         convívio         ou         vivência         familiar:         através
de         ações,         cuidados         e         serviços         que         restabeleçam
vínculos         pessoais,         familiares,         de         vizinhança,         de
segmento         social,         mediante         a         oferta         de         experiências
socioeducativas,         lúdicas,         socioculturais,         desenvolvidas
em         rede         de         núcleos         socioeducativos         e         de         convivência
para         os         diversos         ciclos         de         vida,         suas         características         e
necessidades.

(__)Segurança         de         acolhida:         através         de         ações,         cuidados,
serviços         e         projetos         operados         em         rede         com         unidade         de
porta         de         entrada         destinada         a         proteger         e         recuperar         as
situações         de         abandono         e         isolamento         de         crianças,
adolescentes,         jovens,         adultos         e         idosos,         restaurando         sua
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autonomia,         capacidade         de         convívio         e         protagonismo
mediante         a         oferta         de         condições         materiais         de         abrigo,
repouso,         alimentação,         higienização,         vestuário         e
aquisições         pessoais         desenvolvidas         através         de         acesso         às
ações         socioeducativas.

(__)Segurança         Social:         através         de         ações,         cuidados,
serviços         e         projetos         operados         em         rede         com         unidade         de
porta         de         entrada         destinada         a         proteger         e         recuperar         as
situações         de         abandono         e         isolamento         de         crianças,
adolescentes,         jovens,         adultos         e         idosos,         restaurando         sua
autonomia,         capacidade         de         convívio         e         protagonismo
mediante         a         oferta         de         condições         materiais         de         abrigo,
repouso,         alimentação,         higienização,         vestuário         e
aquisições         pessoais         desenvolvidas         através         de         acesso         às
ações         socioeducativas.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) F,         V,         F,         V.

(B) V,         V,         V,         F.

(C) F,         F,         F,         V.

(D) V,         V,         F,         V.

(E) F,         F,         V,         V.

Questão 29
O         Conselho         Nacional         de         Assistência         Social         (CNAS),
considerando         a         apresentação         de         proposta         da         Política
Nacional         de         Assistência         Social         (PNAS)         pelo
______________         e         Combate         à         Fome         -         MDS         em         23         de
junho,         considerando         a         realização         de         Reuniões
Descentralizadas         e         Ampliadas         do         Conselho         para
discussão         e         construção         coletiva         do         texto         final         da         PNAS
ocorridas         respectivamente         em         21         e         22         de         julho         de         2004
na         cidade         de         Aracaju         e         em         21         e         22         de         setembro         de
2004,         no         Distrito         Federal,         e         considerando         o         disposto         no
artigo         18,         incisos         I,         II,         IV         da         Lei         nº         8.742         de         7         de
dezembro         de         1993,         RESOLVE.

Marque         a         alternativa         que         completa         o         espaço         em         branco
corretamente:

(A) Ministério         do         Desenvolvimento         e         Saúde

(B) Ministério         do         Desenvolvimento         e         Sociedade

(C) Ministério         do         Desenvolvimento         Social

(D) Ministério         da         Saúde

(E) Ministério         da         Segurança

Questão 30
O         Estudo         Social         é         um         instrumental         inerente         ao         trabalho
do         Assistente         Social,         marque         a         alternativa         INCORRETA:

(A) Dessa         forma,         para         intervir         com         efetividade         é         preciso
conhecer         a         realidade         social         em         sua         totalidade         e
interpretá-la         a         partir         de         um         olhar         crítico.

(B) O         aparato         legal         que         regulamenta         a         profissão,         a         Lei         nº
8.662,         de         07         de         junho         de         1993,         o         aborda         como
competência         da         categoria.         No         seu         artigo         4º,         inciso         XI,
é         definido         como         a         capacidade         de         realizar         estudos
socioeconômicos         com         os         usuários         para         fins         de
benefícios         e         serviços         sociais         junto         a         órgãos         da
administração         pública         direta         e         indireta,         empresas
privadas         e         outras         entidades.

(C) Para         tanto,         o         Estudo         Social         é         o         instrumento         técnico
que         detém         a         maior         capacidade         de         auxiliar         nesse
processo.         Posto         isso,         os         tópicos         abaixo         facilitarão         a
compreensão         dos         aspectos         mais         relevantes         desta
ferramenta.

(D) O         aparato         legal         que         regulamenta         a         profissão,         a         Lei         nº
8.662,         de         07         de         junho         de         1993,         o         aborda         como
competência         da         categoria.         No         seu         artigo         5º,         inciso         VI,
é         definido         como         a         capacidade         de         realizar         estudos
socioeconômicos         com         os         usuários         para         fins         de
benefícios         e         serviços         sociais         junto         a         órgãos         da
administração         pública         direta         e         indireta,         empresas
privadas         e         outras         entidades.

(E) O         enfrentamento         das         diversas         expressões         da
questão         social,         somada         a         garantia         e         ampliação         dos
direitos,         formam         os         principais         campos         de         atuação
destes         profissionais.

Questão 31
A         respeito         do         Art.         5ª         da         Lei         nº         11.340,         julgue         as
alternativas         abaixo:

I.No         âmbito         da         unidade         doméstica,         compreendida         como
o         espaço         de         convívio         permanente         de         pessoas,         com         ou
sem         vínculo         familiar,         inclusive         as         esporadicamente
agregadas.

II.No         âmbito         da         família,         compreendida         como         a
comunidade         formada         por         indivíduos         que         são         ou         se
consideram         aparentados,         unidos         por         laços         naturais,         por
afinidade         ou         por         vontade         expressa.

III.Em         qualquer         relação         íntima         de         afeto,         na         qual         o
agressor         conviva         ou         tenha         convivido         com         a         ofendida,
independentemente         de         coabitação.

IV.A         violência         psicológica,         entendida         como         qualquer
conduta         que         lhe         cause         dano         emocional         e         diminuição         da
auto-estima         ou         que         lhe         prejudique         e         perturbe         o         pleno
desenvolvimento         ou         que         vise         degradar         ou         controlar         suas
ações,         comportamentos,         crenças         e         decisões,         mediante
ameaça,         constrangimento,         humilhação,         manipulação,
isolamento,         vigilância         constante,         perseguição         contumaz,
insulto,         chantagem,         ridicularização,         exploração         e
limitação         do         direito         de         ir         e         vir         ou         qualquer         outro         meio         que
lhe         cause         prejuízo         à         saúde         psicológica         e         à
autodeterminação.

Qual(is)         alternativa(s)         está(ão)         CORRETA(S)?

(A) Apenas,         I,         II         e         III.

(B) Apenas,         I         e         III.
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(C) Apenas,         I.

(D) Apenas,         I         e         II.

(E) Apenas,         II         e         IV.

Questão 32
Acerca         da         Lei         nº         13.146/2015,         julgue         as         afirmativas
abaixo:

I.Art.         4º         Toda         pessoa         com         deficiência         tem         direito         à
igualdade         de         oportunidades         com         as         demais         pessoas         e
não         sofrerá         nenhuma         espécie         de         discriminação.

II.Art.         30º.         É         assegurada         atenção         integral         à         saúde         da
pessoa         com         deficiência         em         todos         os         níveis         de
complexidade,         por         intermédio         do         SUS,         garantido         acesso
universal         e         igualitário.

III.Art.         20º.         São         vedadas         todas         as         formas         de
discriminação         contra         a         pessoa         com         deficiência,         inclusive
por         meio         de         cobrança         de         valores         diferenciados         por
planos         e         seguros         privados         de         saúde,         em         razão         de         sua
condição.

IV.Art.         5º         A         pessoa         com         deficiência         será         protegida         de
toda         forma         de         negligência,         discriminação,         exploração,
violência,         tortura,         crueldade,         opressão         e         tratamento
desumano         ou         degradante.

Qual(is)         alternativa(s)         está(ão)         CORRETA(S)?

(A) Apenas,         I         e         III.

(B) Apenas,         I         e         II.

(C) Apenas,         I,         II         e         IV.

(D) Apenas,         II         e         IV.

(E) Apenas,         I         e         IV.

Questão 33
A         respeito         da         Defesa         Social         e         Institucional         da         Política
Nacional         de         Assistência         Social,         julgue         as         afirmativas
abaixo:

I.Direito         ao         atendimento         digno,         atencioso         e         respeitoso,
ausente         de         procedimentos         vexatórios         e         coercitivos.

II.Direito         ao         tempo,         de         modo         a         acessar         a         rede         de         serviço
com         reduzida         espera         e         de         acordo         com         a         necessidade.

III.Direito         à         informação,         enquanto         direito         secundário         do
cidadão,         sobretudo         àqueles         com         vivência         de         barreiras
culturais,         de         leitura,         de         limitações         físicas.

IV.Direito         do         usuário         ao         antagonismo         e         manifestação         de
seus         interesses.

Qual(is)         alternativa(s)         está(ão)         CORRETA(S)?

(A) Apenas,         I         e         II.

(B) Apenas,         I.

(C) Apenas,         I         e         III.

(D) Apenas,         II         e         III.

(E) Apenas,         II         e         IV.

Questão 34
Acerca         do         Art.2º         da         Resolução         nº         145,         de         15         de         outubro
de         2004,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Aprovar,         na         reunião         do         Colegiado         de         14         de         outubro
de         2004,         por         unanimidade         dos         Conselheiros         o         texto
final         discutido         e         elaborado         pelo         grupo         de         trabalho         -
GT/PNAS         constituído         pela         Resolução         N.º         78,         de         22
de         junho         de         2004,         publicada         no         DOU,         de         02         de         julho
de         2004.

(B) O         texto         da         Política         Nacional         aprovado         constituirá         o
Anexo         I         da         presente         Resolução.

(C) Esta         Resolução         entra         em         vigor         na         data         de         sua
publicação.

(D) Revogam-se         as         disposições         em         contrário.

(E) Aprovar,         em         reunião         do         Colegiado         de         22         de
setembro         de         2004,         por         unanimidade         dos
Conselheiros         a         Política         Nacional         de         Assistência
Social.

Questão 35
Acerca         das         diretrizes         para         as         entidades         e         organizações
de         assistência         social         da         norma         operacional         básica         de
recursos         humanos         do         suas         nob-rh/suas.         Marque         a
alternativa         que         NÃO         está         de         acordo         com         as         diretrizes
para         as         entidades         e         organizações         de         assistência         social:

(A) Viabilizar         a         participação         de         seus         trabalhadores         em
atividades         e         eventos         de         capacitação         e         formação         no
âmbito         municipal,         estadual,         distrital         e         federal         na         área
de         assistência         social.

(B) Universalizar         uma         política         cujos         serviços
socioassistenciais         devem         ser         operados         por
trabalhadores         da         assistência         social         que         exigem
investimentos         para         seu         desenvolvimento         requer
estratégias         específicas         para         as         três         esferas         de
governo.

(C) Garantir,         por         meio         de         instrumentos         legais,         que         os
recursos         transferidos         pelo         governo         federal         para         os
municípios         para         o         co-financiamento         dos         serviços,
programas,         projetos         e         gestão         dos         benefícios
permitam         o         pagamento         da         remuneração         dos
trabalhadores         e/ou         servidores         públicos         concursados
da         Assistência         Social,         definidos         como         equipe         de
referência         nesta         NOB.         O         estudo         de         custo         dos
serviços         prestados         pelas         equipes         de         referência         deve
incluir         a         definição         do         percentual         a         ser         gasto         com
pessoal         concursado,         sendo         deliberado         pelos
conselhos.

(D) O         valor         transferido         pela         União         para         pagamento         de
pessoal         deverá         ser         referência         para         determinar         um
percentual         a         ser         assumido         por         Estados         e         Municípios
em         forma         de         cofinanciamento.
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(E) A         Assistência         Social         oferta         seus         serviços,         programas,
projetos         e         benefícios         com         o         conhecimento         e
compromisso         ético         e         político         de         profissionais         que
operam         técnicas         e         procedimentos,         com         vistas         a
mediar         o         acesso         dos         usuários         aos         direitos         e         à
mobilização         social.

Questão 36
A         Orientação         Normativa         nº.         3/2020         do         Conselho         Federal
de         Serviço         Social         (CFESS)         de         31         de         Março,         Dispõe
sobre         ações         de         comunicação         de         boletins         de         saúde         e
óbitos         por         assistentes         sociais:

I.O/A         assistente         social         deve         se         ater         às         suas         atribuições         e
competências         profissionais,         visando         o         melhor
atendimento         ao/a         usuário/a         dos         serviços         de         saúde,
preservando         a         qualidade         dos         atendimentos         prestados,
não         estando         obrigado/a         a         realizar         atividade         incompatível
com         a         legislação         profissional         vigente.

II.É         garantido         às         famílias         o         direito         de         serem         devidamente
informadas         pelo         Assiste         Social         sobre         o         óbito         de         seus
entes         e         sobre         as         causas         que         resultaram         no         falecimento.

III.A         comunicação         de         óbito         deve         ser         realizada         por
profissionais         qualificados         que         tenham         conhecimentos
específicos         da         causa         mortis         dos/as         usuários/as         dos
serviços         de         saúde,         cabendo         um         trabalho         em         equipe
(médico,         enfermeiro/a,         psicólogo/a         e/ou         outros
profissionais),         atendendo         à         família         e/ou         responsáveis,
sendo         o/a         assistente         social         responsável         por         informar         a
respeito         dos         benefícios         e         direitos         referentes         à         situação,
previstos         no         aparato         normativo         e         legal         vigente,         tais
como,         os         relacionados         à         previdência         social,         aos         seguros
sociais         e         outros         que         a         situação         requeira,         bem         como
informações         e         encaminhamentos         necessários,         em
articulação         com         a         rede         de         serviços         sobre         sepultamento,
translado         e         demais         providências         concernentes.

IV.A         comunicação         de         óbito         se         constitui         uma         das
atribuições         do/a         assistente         social         que         se         encontra
inserido         no         ambiente         hospitalar.

Qual(is)         alternativa(s)         está(ao)         CORRETA(S)?

(A) Apenas,         I.

(B) Apenas,         I         ,         II         e         IV.

(C) Apenas,         II         e         IV.

(D) Apenas,         II         e         III.

(E) Apenas,         I         e         III.

Questão 37
Acerca         do         Art.         53         da         Lei         nº         8.069,         de         13         de         julho         de
1990,         registre         V,         para         as         alternativas         verdadeiras,         e         F,
para         as         falsas:

(__)Progressiva         extensão         da         obrigatoriedade         e
gratuidade         ao         ensino         médio.

(__)Igualdade         de         condições         para         o         acesso         e

permanência         na         escola.

(__)Direito         de         ser         respeitado         por         seus         educadores.

(__)Direito         de         contestar         critérios         avaliativos,         podendo
recorrer         às         instâncias         escolares         superiores.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) F,         V,         V,         V.

(B) F,         F,         F,         V.

(C) V,         V,         F,         V.

(D) F,         V,         F,         V.

(E) F,         F,         V,         V.

Questão 38
Acerca         da         entrevista         social:

O         ______________         se         faz         necessário         para         que         não
ocorra         imprevistos         ou         esquecimentos         de         aspectos
importantes         por         parte         do         entrevistador,         muito         menos         a
retenção         de         dados         importantes         e         que         o         entrevistado         não
seja         influenciado         pelo         entrevistador         quanto         às         respostas.

A         ______________         da         entrevista         deve         permitir         ao
entrevistado         clareza         quanto         às         questões         expostas         pelos
usuários         e         os         possíveis         encaminhamentos         para         seu
acesso         aos         programas,         projetos,         serviços         e         benefícios.

Vale         ressaltar         que,         preparar         um         espaço         físico         adequado
é         importante         para         a         entrevista,         permitindo         assim         uma
exposição         clara         dos         objetivos         da         entrevista,         a
comunicação         entre         o         assistente         social         e,         ainda,         usuário         e
a         manutenção         do         _____________.

O         _____________         é         importante         para         que         o         usuário
possa         expor         seus         problemas,         além         de         contar         com         uma
escuta         ativa         e         com         a         compreensão         de         um         profissional
que         tenha         por         objetivo         a         garantia         dos         seus         direitos
sociais.

Marque         a         alternativa         que         completa         o         espaço         em         branco
corretamente:

(A) planejamento,         operacionalização,         sigilo         profissional,
acolhimento

(B) operacionalização,         sigilo         profissional,         acolhimento,
planejamento

(C) acolhimento,         operacionalização,         planejamento,         sigilo
profissional

(D) planejamento,         acolhimento,         operacionalização,         sigilo
profissional

(E) acolhimento,         planejamento,         operacionalização,         sigilo
profissional
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Questão 39
Acerca         da         visita         social,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) No         âmbito         do         Centro         de         Regional         de         Serviço         Social
(CRESS),         a         visita         domiciliar         é         um         dos         instrumentos
estratégicos         utilizados         para         a         abordagem         com         as
famílias,         pois         possibilita         que         o         profissional         se
aproxime         da         realidade         vivenciada         pelos         grupos
familiares         nos         territórios,         podendo         com         isso
acompanhar         e         analisar         melhor         o         resultado         de         suas
intervenções.

(B) No         âmbito         do         Conselho         Federal         Serviço         Social
(CFESS),         a         visita         domiciliar         é         um         dos         instrumentos
estratégicos         utilizados         para         a         abordagem         com         as
famílias,         pois         possibilita         que         o         profissional         se
aproxime         da         realidade         vivenciada         pelos         grupos
familiares         nos         territórios,         podendo         com         isso
acompanhar         e         analisar         melhor         o         resultado         de         suas
intervenções.

(C) A         visita         institucional         consiste         em         conhecer         a
realidade         social,         de         uma         determinada         família,         ou
seja,         analisar         o         contexto         familiar         e         o         modo         de         vida,
suas         vulnerabilidades         e         potencialidades,         permitindo
ao         assistente         social         observar         o         indivíduo         em         seu
meio         social,         além         de         realizar         o         acompanhamento         e
os         encaminhamentos         necessários         para         a         rede         de
atendimento.

(D) A         visita         domiciliar         consiste         em         conhecer         a         realidade
social,         de         uma         determinada         família,         ou         seja,         analisar
o         contexto         familiar         e         o         modo         de         vida,         suas
vulnerabilidades         e         potencialidades,         permitindo         ao
assistente         social         observar         o         indivíduo         em         seu         meio
social,         além         de         realizar         o         acompanhamento         e         os
encaminhamentos         necessários         para         a         rede         de
atendimento.

(E) O         acolhimento         social         consiste         em         conhecer         a
realidade         social,         de         uma         determinada         família,         ou
seja,         analisar         o         contexto         familiar         e         o         modo         de         vida,
suas         vulnerabilidades         e         potencialidades,         permitindo
ao         assistente         social         observar         o         indivíduo         em         seu
meio         social,         além         de         realizar         o         acompanhamento         e
os         encaminhamentos         necessários         para         a         rede         de
atendimento.

Questão 40
De         acordo         com         o         desenvolvimento         do         trabalho
interdisciplinar         na         assistência         social         através         do         CRAS
como         referencia,         é         INCORRETO         afirmar         que:

(A) Seguindo         anualmente         uma         rotina         de         enfrentamento,
de         naturalização         da         violação         dos         direitos,         de
superação         das         contradições         sociais,         visando
desarticulação         das         ações                  existentes         realizadas
pelos         moradores         das         regiões         e         territórios         de
abrangência.

(B) Tem         como         objetivo         o         desenvolvimento         local,
buscando         potencializar         o         território         de         modo         geral,         a
partir         da         lógica         de         trabalho         em         rede,         articulado,
permanente         e         não         ocasional,         no         reconhecimento         da
realidade         local,         na         sua         complexidade,         nas         suas
brechas,         nas         suas         possibilidades         de         alterar         o         que
está         posto.

(C) Porém,         essa         articulação         se         mostra         muitas         vezes
como         desafio,         assim         como         a         articulação         com         a         rede
socioassistencial         e         intersetorial         para         o
desenvolvimento         de         ações         de         forma         integrada         e
complementar,         o         que         possibilitaria         perceber         e
atender         o         sujeito         e         a         comunidade         de         forma         integral         e
não         fragmentada.

(D) Seguindo         diariamente         uma         rotina         de         enfrentamento,
de         desnaturalização         da         violação         dos         direitos,         de
superação         das         contradições         sociais,         visando         articular
ações         às         já         existentes         realizadas         pelos         moradores
das         regiões         e         territórios         de         abrangência.

(E) Fomentar         o         diálogo         permanente         com         as         demais
políticas,         setores         e         serviços         governamentais         e         não
governamentais,         públicos,         privados         e         filantrópicos,
visando         o         fortalecimento         de         laços         e         parcerias.
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