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15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

TEXTO 1 

 

Número de mortos no terremoto do Japão 

 
Tóquio, 9 abr (EFE).- O número de mortos pelo terremoto e o 

tsunami de 11 de março no nordeste do Japão subiu neste 

sábado para 12.898, enquanto outras 14.824 pessoas continuam 

desaparecidas, segundo o último levantamento oficial. 

 

Além disso, em mais de 2.300 refúgios temporários continuam 

vivendo mais de 153 mil pessoas provenientes em sua maioria 

das províncias de Miyagi, Iwate e Fukushima, as mais 

devastadas pela catástrofe. 

 

Em Miyagi, os mortos chegam a 7.869 e há 6.578 pessoas que 

ainda não foram localizadas, enquanto em Iwate há 3.766 

mortos e 4.707 desaparecidos e em Fukushima as vítimas são 

1.201 e os desaparecidos, 3.535. 

 

Aproximadamente 83% dos corpos encontrados até o momento 

foram identificados e entregues a suas famílias, apesar de que, 

com a passagem do tempo, os trabalhos ficam cada vez mais 

difíceis. 

 

Desde quinta-feira, cerca de 300 policiais buscam as vítimas do 

terremoto e tsunami de 11 de março na zona de exclusão de 20 

quilômetros ao redor da usina nuclear de Fukushima Daiichi, 

onde acredita-se que ainda haja mais de 2 mil corpos. 

 

Nessa área não haviam sido realizados trabalhos de recuperação 

de corpos por conta dos temores da alta radioatividade da usina 

nuclear de Fukushima, cujos reatores sofreram grandes 

vazamentos. 

 

Os policiais, que começaram a busca em áreas evacuadas da 

localidade de Minamisoma, contam com trajes de proteção, 

máscaras e detectores de radioatividade. 

 

Neste sábado também foi divulgado que a réplica de 7,1 graus 

registrada na última quinta-feira, que afetou a mesmas regiões 

do terremoto de 11 de março, provocou cinco mortes e deixou 

283 pessoas feridas. 

 

01-Os vocábulos 'não' (l. 6), 'até' (l. 8) e 'por conta' (l. 13), 

aparecem como elementos de coesão textual conferindo a ideia 

respectivamente de: 

 

A. Negação – tempo – causa. 

B. Negação – direção – causa. 

C. Oposição – tempo – conseqüência. 

D. Oposição –direção – causa. 

E. Conseqüência – tempo – conseqüência. 

 

 

 

 

 

 

02-Em qual dos períodos a seguir está conservado o sentido do 

seguinte trecho: “Desde quinta-feira, cerca de 300 policiais 

buscam as vítimas do terremoto e tsunami de 11 de março na 

zona de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina nuclear 

de Fukushima Daiichi, onde acredita-se que ainda haja mais de 

2 mil corpos.” 

 

A. Até quinta-feira, cerca de 300 policiais buscam as 

vítimas do terremoto e tsunami de 11 de março na zona 

de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina 

nuclear de Fukushima Daiichi, onde acredita-se que 

ainda haja mais de 2 mil corpos. 

B. Desde quinta-feira, mais  de 300 policiais buscam as 

vítimas do terremoto e tsunami de 11 de março na zona 

de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina 

nuclear de Fukushima Daiichi, onde acredita-se que 

ainda haja mais de 2 mil corpos. 

C. Desde quinta-feira, cerca de 300 policiais buscam as 

vítimas do terremoto e tsunami de 11 de março na zona 

de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina 

nuclear de Fukushima Daiichi, aonde acredita-se que 

ainda haja mais de 2 mil corpos. 

D. Desde quinta-feira, mais de 300 policiais buscam as 

vítimas do terremoto e tsunami de 11 de março na zona 

de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina 

nuclear de Fukushima Daiichi, na qual acredita-se que 

ainda haja mais de 2 mil corpos. 

E. Desde quinta-feira, mais ou menos 300 policiais 

buscam as vítimas do terremoto e tsunami de 11 de 

março na zona de exclusão de 20 quilômetros ao redor 

da usina nuclear de Fukushima Daiichi,  onde acredita-

se que ainda haja mais de 2 mil corpos. 

 

03-O texto acima caracteriza-se como uma reportagem porque: 

 

A. Usa a variedade informal da língua escrita. 

B. Há ausência de conexão entre o fato central e o que 

está enunciado no título. 

C. Apresenta a abordagem de um acontecimento 

relevante para a sociedade. 

D. Aborda um acontecimento banal e corriqueiro de um 

lugar relativamente isolado, mas que causa impacto. 

E. Desnecessidade de narração. 

 

04-Qual das alternativas abaixo mais se adequa às ideias do 

texto? 

 

A. O governo japonês não pode fazer nenhum cálculo 

quanto ao número de mortos por causa do número de 

desaparecidos. 

B. É natural que com 83% dos mortos identificados e 

entregues às famílias os trabalhos se tornem cada vez 

mais difíceis. 

C. Em áreas evacuadas tornou-se mais difícil fazer as 

buscas já que a população poderia ser atingida pela 

radiação, então os policiais usaram trajes especiais. 

D. Devido ao perigo da radioatividade as buscas numa 

área em que se situa uma usina nuclear não foram 

realizadas imediatamente. 

E. Mesmo depois de encontrados muitos corpos, a réplica 

do tsunami fez com que as buscas fossem inúteis. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO – PE  

SELEÇÃO PUBLICA SIMPLIFICADA 2011 

  

 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – NÍVEL MÉDIO – 22 – ORIENTADOR SOCIAL – PRO-JOVEM    

Página 2 

TEXTO 2 

05-O texto: 

 

A. Ensina duas maneiras de matar pessoas. 

B. Compara duas atitudes que direta ou indiretamente 

levam à morte inocentes. 

C. Procura incutir na mente do leitor que para se resolver 

os problemas sociais deve-se investir em saúde e 

educação em primeiro lugar. 

D. Denuncia de maneira contundente o problema do 

desvio de verbas no país citando um exemplo recente 

desse fato ocorrido em nosso país. 

E. Procura sobretudo um pouco de humor ao retratar os 

dois maiores problemas do país: desvio de verbas e a 

violência escolar. 

 

06-No trecho: “ou pegava uma arma e saía atirando em todo 

mundo ou virava político e desviava a grana da saúde, educação 

e segurança pública.” 

 

A. As orações são coordenadas e apresenta duas opções 

ao ouvinte. 

B. A segunda oração é subordinada à primeira e entre elas 

se estabelece a relação de alternativa. 

C. As orações são independentes entre si, por isso não 

estabelecem nenhuma relação de sentido. 

D. As orações são coordenadas e o conteúdo de uma 

exclui o da outra. 

E. O período é composto por subordinação. 

 

07-Assinale a alternativa que está INCORRETA quanto à 

linguagem do texto: 

 

A. Em: “eu ouvia muitas vozes que diziam pra eu matar 

muita gente” o pronome sublinhado pode ser 

substituído pelo também pronome 'mim' sem prejuízo 

da correção gramatical. 

B. Os dois pontos são usados para introduzir um 

esclarecimento sobre algo mencionado no texto. 

C. No trecho: '...e tinha de escolher entre duas opções...' a 

preposição 'de' poderia dar lugar ao pronome relativo 

'que' tornando a oração mais adequada à variedade 

padrão da língua. 

D. No último período do texto, a vírgula separa os termos 

de uma enumeração. 

E. Algumas marcas da oralidade estão presentes no 

trecho, mas não comprometeram de maneira alguma 

sua compreensão. 

 

TEXTO 3 

 

Renova-te. 

Renasce em ti mesmo. 

Multiplica os teus olhos, para verem mais. 

Multiplica-se os teus braços para semeares tudo. 

Destrói os olhos que tiverem visto. 

Cria outros, para as visões novas. 

Destrói os braços que tiverem semeado,  

Para se esquecerem de colher. 

Sê sempre o mesmo. 

Sempre outro. Mas sempre alto. 

Sempre longe. 

E dentro de tudo. 

Cecília Meireles 

 

08-Assinale a alternativa correta sobre o texto: 

 

A. “Sê sempre o mesmo. 

       Sempre outro.” Expressam o desejo do eu lírico 

de manter-se sempre na mesma situação. 

B. 'Cria outros, para as visões novas.' Se a forma verbal 

'cria' fosse substituída pela forma verbal 'crie', não 

haveria mudança nenhuma no aspecto modo temporal. 

C. 'Multiplica os teus olhos, para verem mais.' o trecho 

destacado, ao substituirmos 'multiplica' por 'soma', não 

ocorreria nenhuma alteração de sentido no verso. 

D. 'alto' e 'tudo' podem ser compreendidos como 

sinônimos no texto. 

E. Os verbos estão empregados no modo imperativo, 

dando ao texto um tom de aconselhamento. 

 

09-Pode-se afirmar que o texto é sobretudo: 

 

A. Objetivo. 

B. Confessional. 

C. Ilógico. 

D. Subjetivo. 

E. Misterioso. 

 

TEXTO 4 

 

Falcão cria situação inusitada em rádio e dá prazo para assinar 

com o Inter 

Paulo Roberto Falcão apresentou seu programa semanal na 

Rádio Gaúcha neste sábado. Inicialmente, a atração teria outro 

comandante. Mas o iminente novo comandante do Inter mudou 

de idéia. Mas criou uma situação curiosa. Fez uma espécie de 

auto-entrevista, misturada com um pronunciamento. 

Tudo motivado pela forte tendência de que ele assuma o time 

do seu coração até segunda-feira. No episódio, o ex-jogador 

estipulou um prazo para acertar a troca do microfone pelo 

abrigo: domingo. 

“Algumas pessoas do Inter me ligaram, tivemos algumas 

conversas depois da saída do Celso, mas não tem 

absolutamente mais nada. Principalmente pela minha empresa e 

pela instituição do Internacional. As coisas têm que se decidir 

no máximo até amanhã [domingo]. Infelizmente não posso 

avançar, por respeito a todos”, disse Falcão, na abertura do seu 

programa. 

http://pensador.uol.com.br/autor/Cecilia_Meireles/
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10-O termo 'inusitada' pode ser entendido corretamente como 

sinônimo de: 

 

A. assustadora 

B. inabitual 

C. indiferente 

D. casual 

E. prenunciada 

 

11-O termo 'auto-entrevista' indica que Falcão: 

 

A. Dirigiu uma entrevista a si mesmo. 

B. Resolveu apresentar ele mesmo seu programa. 

C. Não permitiu que outro apresentador assumisse seu 

lugar. 

D. Respondeu a todas as perguntas dos jornalistas. 

E. Fez um pronunciamento. 

 

12-No trecho: “Algumas pessoas do Inter me ligaram, tivemos 

algumas conversas depois da saída do Celso, mas não tem 

absolutamente mais nada.” pode-se afirmar corretamente que: 

 

A. A forma verbal 'tem' pode ser substituída por uma 

forma do verbo 'haver', sem prejuízo do sentido do 

período. 

B. O vocábulo 'absolutamente' serviu como intensificador 

e prejudicaria a correção semântica do período se fosse 

omitido. 

C. 'mas' é geralmente conjunção adversativa, porém no 

caso do período acima, dá ideia de adição entre os 

termos que liga. 

D. 'ligar' não deve ser empregado em lugar do verbo 

'telefonar', sem prejuízo da compreensão do texto no 

qual se insere. 

E. A ausência de sujeito para a forma verbal 'tivemos', 

provoca ambiguidade na oração. 

 

13-“por respeito a todos”. Assinale a alternativa correta sobre 

a concordância no trecho destacado: 

 

A. O substantivo 'respeito', na norma padrão, é regido pela 

preposição 'por'. 

B. 'respeito' pede complemento regido por preposição. 

C. Por derivar do verbo 'respeitar', 'respeito' deve sempre 

ser regido por uma preposição. 

D. A expressão estaria de acordo com a norma padrão se a 

preposição 'a' fosse substituída por 'de'. 

E. 'respeito' não deve ser regido por preposição de acordo 

com a norma culta, mas é aceitável porque o texto em 

questão reproduz a fala. 

 

TEXTO 5 

14-Em qual das alternativas abaixo há uma análise correta das 

expressões do texto? 

 

A. Seria correto escrever a frase do primeiro quadrinho da 

seguinte forma: 'vá à frente e monte Lucy.' 

B. No segundo quadrinho a expressão 'para onde vai' não 

poderia ser trocada por 'aonde vai' sem prejuízo da 

correção gramatical. 

C. Em 'a cozinha', no terceiro quadrinho, houve a fusão 

da preposição 'a' com o artigo feminino, portanto 

deveria haver o emprego do acento grave. 

D. No terceiro quadrinho, 'Lucy' é um vocativo e não 

deveria estar separado por vírgula. 

E. No último quadrinho, 'até a cozinha' é um exemplo de 

emprego facultativo do acento grave na ocorrência de 

crase. 

 

15-Em qual dos trechos da notícia reproduzida abaixo NÃO há 

um erro de acordo com a norma padrão da língua? 

 

A. Quem busca uma boa programação musical para este 

domingo (10) pode escolher entre grandes shows, 

ambos com entrada franca. A cantora Mônica Feijó 

defende o repertório de seu novo disco, no Parque 

Dona Lindu. No mesmo horário acontece o show de 

lançamento do Sonoris Fabrica, no Teatro de Santa 

Isabel, um espetaculo cuja influência mais nítida é a 

do movimento armorial, na união do erúdito com o 

popular.  

B. Abusando da música pop em suas letras e arranjos 

Mônica Feijó que canta composições do disco novo e 

de outros momentos da carreira estará acompanhada 

de banda formada pelo baixista Areia - que também 

assina a direção musical, o baterista Tom Rocha, o 

guitarrista Rodrigo Souza e o tecladista Guga Fonseca. 

C. Para o show do Sonoris Fábrica, o artista plástico 

Romero de Andrade Lima, que assina as ilustrações do 

encarte, criou 11 paineis, representando cada uma das 

músicas do disco. Já a direção de palco ficou a cargo 

do artista plástico Dantas Suassuna. 

D. "A nossa ideia era transformar em imagem as 

sensações das músicas da Sonoris Fábrica": diz o 

violinista Sérgio Ferraz. 

E. O repertório do show tem cerca de duas horas e conta, 

entre outras, com as músicas Poeira, Baião do Bob 

Ivo, A feira, Tango flamenco, Sossego, Zumbi e Festa 

da colheita, estas três últimas com a partipação do 

percussionista Jerimum de Olinda. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16-São características da Reordenação do Modelo de Atenção 

à saúde pela NOB O1/96, EXCETO: 

 

A. Redefinição do papel de cada esfera de governo 

reforçando o conceito de direção múltipla. 

B. Redefinição dos instrumentos gerenciais fortalecendo 

a gestão dos municípios. 

C. Redefine os mecanismos e fluxos de financiamento e 

transferências de caráter global, fundo a fundo com 

base nas PPIs. 

D. Redefine o vínculo de serviços com os usuários 

privilegiando os Núcleos Familiares e Comunitários 

o PSF/PACS. 

E. Passa a se utilizar de programações com critérios 

epidemiológicos e desempenho com qualidade; que 

são avaliadas através de novos de mecanismos de 

acompanhamento, controle e avaliação. 

 

17-Sobre as características das Políticas Sociais é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. É um conjunto de programas e ações do Estado: Em 

geral é continuada no tempo. 

B. Atende necessidades e direitos sociais. 

C. Afetam vários dos elementos que compõem as 

condições básicas de vida da população, inclusive 

aquelas que dizem respeito à pobreza e à 

desigualdade. 

D. As necessidades e direitos surgem a partir do 

processo histórico de cada sociedade específica. 

E. Garantia de direitos sociais com base na cidadania e 

no desempenho, (direitos sociais adquirem o status 

legal de direito de propriedade e são invioláveis) o 

que implica na desmercadorização do status dos 

indivíduos vis-a-vis o mercado. 

 

18-De acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS) – Lei 8742 de 08/12/1993; a Assistência social, 

direito do cidadão e dever do estado, é Política de seguridade 

Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, é uma 

política realizada através de um conjunto interado de ações de 

iniciativa públicas e da sociedade, para garantir o atendimento 

às necessidades básicas(Art. 1
o
); da qual a Assistência Social 

rege-se pelos seguintes princípios, EXCETO:  

 

A. Supremacia do atendimento às necessidades sociais 

sobre as exigências de reversibilidade social.  

B. Universalização dos direitos sociais.  

C. Respeito à dignidade do cidadão. 

D. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 

discriminação de qualquer natureza.  

E. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, 

programas e projetos assistenciais (Art. 4°). 

 

 

 

 

19-Sobre os Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS) e Serviços de Proteção Básica é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. O CRAS é uma unidade municipal, territorial, em 

áreas de vulnerabilidade social, o qual organiza e 

coordena a rede de serviços socioassistenciais locais 

da política de assistência social. 

B. Atua com famílias e indivíduos visando a orientação 

e o convívio sociofamiliar e comunitário. 

C. Deve identificar a capacidade do grupo familiar se 

mostrar capaz de desempenhar suas funções básicas. 

(a vontade, o desejo, a pretensão). 

D. Deve ser mediadora nas relações do grupo familiar e 

com outras instituições sociais e com o Estado. 

E. Promove a intersetorialidade das políticas públicas, 

visando romper o ciclo intergeracional da exclusão 

social, evitando a violação de direitos e a 

permanência de vulnerabilidades e riscos. 

 

20-Quanto a Seguridade Social na Constituição de 1988 é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Quando os Constituintes insculpiram no Texto 

Constitucional o capítulo da Seguridade Social (arts. 

184 a 194) dentro das disposições da Ordem Social, 

visavam a ampliação e democratização do acesso da 

população à saúde, à previdência social e à 

assistência social. Nesse tripé, cuja implementação 

deveria envolver iniciativas dos Poderes Públicos e 

da sociedade, os Constituintes depositaram suas 

esperanças de maior justiça social, bem-estar e 

melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.  

B. O postulado fundamental da solidariedade social (art. 

3º, I) transparece como baliza para o sistema de 

seguridade social, rompendo definitivamente com a 

lógica econômica do seguro privado, ou seja, a rígida 

correlação entre prêmio e benefício. 

C. Pode-se definir a Seguridade Social, através do 

conceito de Sérgio Pinto Martins: "É um conjunto de 

princípios, de regras e de instituições destinado a 

estabelecer um sistema de proteção social aos 

indivíduos contra contingências que os impeçam de 

prover as suas necessidades pessoais básicas e de 

suas famílias, integrado por ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, visando assegurar 

os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social".  

D. A seguridade social é um direito social garantido no 

art. 6º da Carta Magna de 1988.  

E. A competência para legislar sobre a seguridade social 

é privativa da União, conforme preceitua o art. 22, 

XXIII, da Constituição de 1988. 
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21-Dos Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição do 

Brasil; Os artigos 5º ao 17 elencam uma série de direitos e 

garantias, reunidas em cinco grupos básicos, EXCETO: 

 

A. Individuais 

B. Coletivos 

C. Sociais 

D. De nacionalidade 

E. Internacionais 

 

 

22-Os Remédios Constitucionais previstos no art. 5º da CF/88 

são, EXCETO:  

 

A. Habeas Data - sua finalidade é garantir ao particular 

o acesso às informações que dizem ao seu respeito 

constantes do registro de banco de dados de 

entidades governamentais ou de caráter público ou 

correção destes dados, quando o particular não 

preferir fazer por processo sigiloso, administrativo 

ou judicial (art. 5º, LXXII, da CF).  

B. Ação Popular - objetiva anular ato lesivo ao 

patrimônio público e punir seus responsáveis art. 5º, 

LXXIII, da CF e Lei n.º 4.171/65).  

C. Habeas Corpus - instrumento tradicionalíssimo de 

garantia de direito, assegura a reparação ou 

prevenção do direito de ir e vir, constrangido por 

ilegalidade ou por abuso de poder (art. 5º, LXVIII, 

da CF).  

D. Mandado de Segurança - usado de modo individual 

ou coletivo (art. 5º, LXIX, da CF). Tem por fim 

proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data.  

E. Mandado de Injunção - usado para viabilizar o 

exercício de um direito constitucionalmente previsto 

e que depende de regulamentação (art. 5º, LXXI, da 

CF).  

 

23-São considerados serviços de média complexidade aqueles 

que oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com seus 

direitos violados, mas cujos vínculos familiares e 

comunitários não foram rompidos. São esses tipos de 

Serviços, EXCETO: 

 

A. Plantão social. 

B. Abordagem de Rua. 

C. Cuidado no domicílio. 

D. Serviço de habilitação e reabilitação na comunidade 

das pessoas com deficiência. 

E. Programas de incentivo ao protagonismo juvenil, e 

de fortalecimento dos vínculos com Centros de 

informação e de educação para o trabalho, voltados 

para jovens e adultos.  

 

 

 

 

 

 

 

24-Referente ao Projovem Trabalhador é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. O Projovem Trabalhador tem como objetivo preparar 

o jovem para o mercado de trabalho e ocupações 

alternativas geradoras de renda, por meio da 

qualificação social e profissional e do estímulo à sua 

inserção. 

B. O Projovem Trabalhador atenderá a jovens com 

idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos, em 

situação de desemprego e que sejam membros de 

famílias com renda mensal per capita de até 1 (um) 

salário-mínimo, nos termos do regulamento. 

C. Na modalidade Projovem Trabalhador, poderão ser 

pagos até 10 (dez) auxílios financeiros. 

D. Nas unidades da Federação e nos Municípios onde 

existirem programas similares e congêneres ao 

previsto no Projovem Trabalhador, o Ministério do 

Trabalho e Emprego buscará promover a articulação 

e a integração das ações dos respectivos Programas. 

E. Na execução do Projovem Trabalhador, o Ministério 

do Trabalho e Emprego fica autorizado, mediante 

convênio, a efetuar transferências de contribuições 

corrente e de capital aos órgãos e entidades da 

administração pública federal, estadual e municipal, 

bem como a entidades de direito público e privado 

sem fins lucrativos, observada a legislação 

pertinente. 

 

25-Referente ao Programa de Atenção Integral à Família 

(PAIF) é INCORRETO afirmar: 

 

A. É o principal programa de Promoção Social Básica. 

B. O PAIF tem por perspectivas o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários, o direito à 

Proteção Social Básica e a ampliação da capacidade 

de proteção social e de prevenção de situações de 

risco no território de abrangência do CRAS. 

C. O PAIF é ofertado por meio dos serviços 

socioassistenciais, socioeducativo e de convivência e 

projetos de preparação para a inclusão produtiva e 

voltado para as famílias, seus membros e indivíduos, 

conforme suas necessidades identificadas no 

território.  

D. Este programa é uma importante estratégia do SUAS 

de integração dos serviços socioassistenciais e dos 

programas de transferência de renda.  

E. O público do PAIF/CRAS refere-se à população em 

situação de vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza, privação ou ausência de renda, acesso 

precário ou nulo aos serviços públicos, com vínculos 

familiares, comunitários e de pertencimento 

fragilizados e vivenciam situações de discriminação 

etária, étnica, de gênero ou por deficiências, entre 

outros. 
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26-Da LOAS, Art. 13. Compete aos Estados, EXCETO: 

 

A. Destinar recursos financeiros aos Municípios, a título 

de participação no custeio do pagamento dos auxílios 

natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos 

pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social. 

B. Apoiar técnica e financeiramente os serviços, os 

programas e os projetos de enfrentamento da pobreza 

em âmbito regional ou local. 

C. Responder pela concessão e manutenção dos 

benefícios de prestação continuada definidos no art. 

203 da Constituição Federal. 

D. Estimular e apoiar técnica e financeiramente as 

associações e consórcios municipais na prestação de 

serviços de assistência social. 

E. Prestar os serviços assistenciais cujos custos ou 

ausência de demanda municipal justifiquem uma 

regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do 

respectivo Estado. 

 

27-São considerados serviços de proteção básica de 

assistência social, EXCETO:  

 

A. Programa de inclusão produtiva e projetos de 

enfrentamento da pobreza. 

B. Centros de Convivência para Idosos.  

C. Serviços para crianças de 0 a 6 anos, que visem o 

fortalecimento dos vínculos familiares, o direito de 

brincar, ações de socialização e de sensibilização 

para a defesa dos direitos das crianças. 

D. Serviços sócio-educativos para crianças, adolescentes 

e jovens na faixa etária de 6 a 18 anos, visando sua 

proteção, socialização e o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários. 

E. Programas de incentivo ao protagonismo juvenil e de 

fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários. 

 

28-O Bolsa-Família surgiu da unificação de quatro programas 

que inclui, EXCETO:  

 

A. Bolsa-Escola. 

B. Bolsa-Alimentação. 

C. Bolsa-Saúde. 

D. Cartão-Alimentação. 

E. Auxílio-Gás. 

 

29-Sobre o Pró-jovem é INCORRETO afirmar: 

 

A. O Pró-Jovem visa responder à demanda de 

atendimento emergencial a uma parcela 

extremamente vulnerável da população juvenil, que 

apresenta baixo nível de escolaridade e dificuldade 

de inserção no mercado de trabalho estruturado.  

B. O Programa tem como objetivos a aceleração da 

aprendizagem, a qualificação profissional e o 

envolvimento em trabalhos comunitários de jovens 

entre 16 a 30 anos de idade, que tenham completado 

a 4
a
 série do Ensino Fundamental, mas não tenham 

concluído a 8
a
 série, e que necessitem de qualificação 

para o ingresso no mundo do trabalho.  

C. Para os jovens contemplados no Programa são 

oferecidos, durante um período de doze meses, 

qualificação profissional, um curso de elevação de 

aprendizagem para a conclusão do Ensino 

Fundamental e módulos de capacitação com vistas a 

sua inclusão digital. Durante esse período, os jovens 

ainda receberão um auxílio mensal e deverão prestar 

serviços comunitários.  

D. O Pró-Jovem deve ser coordenado pela Secretaria 

Geral e ter gestão compartilhada com os Ministérios 

da Educação, do Trabalho e Emprego e do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

E. Sua implantação deve se dar nas 26 capitais dos 

estados e no Distrito Federal, na forma de parcerias e 

convênios com as prefeituras e com o governo do 

DF.  

 

30-Para planejar o CRAS deve se levar em conta os seguintes 

aspectos, EXCETO: 

 

A. Utilizar cadastros de programas sociais (Cadastro 

Único, BPC), cadastros de serviços governamentais e 

não–governamentais (rede socioassistencial e 

intersetorial). 

B. Identificar os micro-territórios e regiões com 

incidência de população em situação de 

vulnerabilidade. 

C. Conhecer estes territórios (incidências e 

necessidades, utilizar o Índice de Aproveitamento da 

Família - IAF). 

D. Conhecer rede existente e definir serviços 

necessários.  

E. Definir ofertas nos territórios e/ou nos CRAS e 

planejar a universalização de CRAS (número e 

previsão de implantação). 

 

31-Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, seu Artigo 

26 inclui, EXCETO: 

 

A. Toda pessoa tem direito à educação.  

B. A educação deve ser gratuita, pelo menos a 

correspondente ao ensino elementar fundamental. 

C. O ensino técnico e profissional dever ser generalizado, 

o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a 

todos em plena igualdade, em função do seu mérito.  

D. A educação deve visar à plena expansão da 

personalidade humana e ao reforço dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais e deve 

favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade 

entre todas as nações e todos os grupos raciais ou 

religiosos, bem como o desenvolvimento das 

atividades das Nações Unidas para a manutenção da 

paz.  

E. Aos pais pertence a obrigatoriedade de escolher o 

gênero de educação a dar aos filhos.  
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32-São características dos Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS), EXCETO: 

 

A. É uma unidade pública da política de assistência 

social. 

B. É de base estadual. 

C. É integrante do SUAS. 

D. É localizado em áreas com maiores índices de 

vulnerabilidade e risco social. 

E. É destinado à prestação de serviços e programas 

socioassistenciais de proteção social básica às famílias 

e indivíduos, e à articulação destes serviços no seu 

território de abrangência, e uma atuação intersetorial 

na perspectiva de potencializar a proteção social.  

 

33-Sobre a política de transferência de renda é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. A política de transferência de renda foi marcada, no 

ano de 2004, pela consolidação do Programa Bolsa 

Família; pelos debates em torno do cumprimento das 

condicionalidades que estão associadas ao 

recebimento dos benefícios; e pelas denúncias de 

irregularidas na concessão de benefícios.  

B. A consolidação do Programa Bolsa Família, lançado 

em outubro de 2003, por meio de medida provisória, 

foi realizada durante o ano de 2004, mediante a 

unificação de ações e expansão da cobertura.  

C. O processo de unificação dos vários programas 

existentes até o fim do ano de 2000, com a passagem 

dos seus beneficiários para o Programa, avançou 

regularmente. Contudo, ainda existe um expressivo 

número de beneficiários que se mantém vinculado aos 

demais programas e, em especial, ao Bolsa Escola; 

isto indica que a conclusão da etapa de unificação 

permanece distante.  

D. A expansão da cobertura do Programa Bolsa Família 

também tem avançado com a incorporação de novos 

beneficiários, em especial oriundos das regiões 

metropolitanas. 

E. A questão do cumprimento das condicionalidades que 

estão associadas ao Programa Bolsa Família foi um 

dos pontos mais polêmicos no debate que acompanhou 

o processo de consolidação desse Programa.  

 

34-Como forma de caracterização dos grupos territoriais da 

Política Nacional de Assistência Social será utilizada como 

referência a definição de municípios como de pequeno, médio e 

grande porte utilizada pelo IBGE, agregando-se outras 

referências de análise realizadas pelo Centro de Estudos das 

Desigualdades Socioterritoriais, bem como pelo Centro de 

Estudos da Metrópole sobre desigualdades intraurbanas e o 

contexto específico das metrópoles. Desta forma, entende-se 

por município de pequeno porte aquele cuja população chega a: 

 

A. 10.000 habitantes. 

B. 15.000 habitantes. 

C. 20.000 habitantes. 

D. 25.000 habitantes. 

E. 30.000 habitantes. 

 

35-De acordo com a NOB-RH/SUAS, é função exclusiva dos 

municípios de gestão plena (Não é função dos de gestão 

básica): 

 

A. Planejar o ingresso de pessoal com a previsão de 

quantitativos anuais de vagas a serem preenchidas por 

meio de concurso público. 

B. Instituir em seu âmbito uma Mesa de Negociações 

com composição paritária entre gestores, prestadores 

de serviços, trabalhadores da área da assistência do 

setor público e do setor privado. 

C. Propiciar e viabilizar a participação das instituições de 

ensino superior, em seu âmbito, mediante a realização 

de atividades conjuntas de capacitação, pesquisa e 

extensão, bem como de avaliação de serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 

D. Organizar centros de estudos ou outras formas de 

mobilização regionalizados nas unidades de 

assistência social, que devem ser considerados como 

núcleos de discussão técnica e de fomento a 

qualificação dos trabalhadores no SUAS. 

E. Participar da definição dos critérios de repasse de 

recursos fundo-a-fundo e da definição dos requisitos, 

responsabilidades e incentivos referentes ao 

cumprimento da NOB-RH/SUAS. 

 

36-O público do Pro Jovem Adolescente é constituído por 

Jovens entre: 

 

a) 10 e 18 anos. 

b) 12 e 17 anos. 

c) 12 e 17 anos. 

d) 15 e 17 anos. 

e) 15 e 18 anos. 

 

37-Na Constituição Federal; Artigo 4
o
; A República Federativa 

do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 

seguintes princípios, EXCETO: 

 

A. Independência nacional. 

B. Prevalência dos direitos humanos. 

C. Autodeterminação dos povos. 

D. Intervenção. 

E. Igualdade entre os Estados. 

 

38-Encontra-se no Artigo 226 da Constituição Federal que a 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado e 

segue os seguintes aspectos, EXCETO: 

 

A. O casamento é civil e gratuita a celebração. 

B. O casamento religioso não tem efeito civil, nos termos 

da lei. 

C. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 

união estável entre o homem e a mulher como 

entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão 

em casamento. 

D. Entende-se, também, como entidade familiar a 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes. 

E. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal 

são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 
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39-O Público-alvo do PETI são famílias com crianças e 

adolescentes envolvidos em situação de trabalho infantil 

menores de: 

 

A. 10 anos. 

B. 12 anos. 

C. 14 anos. 

D. 16 anos. 

E. 18 anos. 

 

40-Sobre o ECA é INCORRETO afirmar: 

 

A. Art. 11. É assegurado atendimento médico à criança e 

ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, 

garantido o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para promoção, proteção e recuperação da 

saúde. 

B. Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde 

deverão proporcionar condições para a permanência 

em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos 

casos de internação de criança ou adolescente. 

C. Art. 13. 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. 

D. Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá 

programas de assistência médica e odontológica para a 

prevenção das enfermidades que ordinariamente 

afetam a população infantil, e campanhas de educação 

sanitária para pais, educadores e alunos. 

E. Parágrafo único. É obrigatória a vacinação das 

crianças nos casos recomendados pelas autoridades 

sanitárias. 

 

 


