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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

           No começo da tarde desta quarta-feira (10), o 

ministro Joaquim Barbosa foi eleito presidente do Supremo 

Tribunal Federal. Nove dos dez ministros da Corte votaram em 

Barbosa, que atualmente é o relator do processo do mensalão. 

Ele será o primeiro negro a assumir o posto no país.  

           Pela tradição do STF, a presidência deve ser definida 

com base no critério antiguidade. Um dos votos foi para o 

ministro Ricardo Lewandowski. O novo presidente, que cumpre 

dois anos de mandato, é eleito por meio de um sistema de 

rodízio entre os integrantes da instituição, permitindo a 

alternância do poder.   

             "Eu gostaria de agradecer a todos os colegas pela 

confiança em eleger-me ao cargo de presidente da corte", 

afirmou Barbosa. (Revista Época) 

 

1- No texto, há o emprego do vocábulo „mensalão‟, termo 

cunhado recentemente pelo ex-deputado Roberto Jefferson ao 

denunciar determinada prática realizada ilegalmente com 

dinheiro de campanhas eleitorais. Assinale a alternativa abaixo 

que contém uma interpretação verdadeira do significado que o 

termo tomou no vocabulário da atualidade: 

 

A. Mensalidade 

B. Mesada 

C. Propina 

D. Crime eleitoral 

E. Golpe político 

 

2- O vocábulo „mensalão‟ é formado pelo adjetivo „mensal‟ 

acrescido do sufixo „ão‟. Acerca desse acréscimo assinale a 

alternativa correta: 

 

A. O sufixo „ão‟ tem valor afetivo na palavra em questão. 

B. Em „mensalão‟, o sufixo foi acrescentado pelo seu valor 

ético. 

C. „ão‟ foi empregado incorretamente no vocábulo, pois 

esse sufixo só pode ser empregado no sentido 

aumentativo. 

D. O sufixo assume um valor pejorativo. 

E. O sufixo „ão‟ é geralmente acrescido a termos que se 

referem a atos contrários à lei. 

 

3- Segundo o texto, „Pela tradição do STF, a presidência 

deve ser definida com base no critério antiguidade.’ Isso 

quer dizer que o critério de antiguidade: 

 

A. É uma convenção 

B. É uma obrigatoriedade 

C. É antiquado 

D. É imperativo 

E. É imprevisível 

 

4- „permitindo a alternância do poder.’  

 

Assinale a alternativa correta quanto à análise da oração 

destacada e sua relação com os outros termos do período. 

 

A. Tem valor de adjetivo, embora não seja introduzida por 

um pronome relativo. 

B. Não pode ser classificada como oração, pois o verbo está 

numa forma nominal. 

C. É uma oração e acrescenta uma informação suplementar 

a um termo já explicito. 

D. Não é uma oração e funciona como complemento a um 

nome reafirmado em termo anterior. 

E. Apenas seria oração se estivesse na forma reduzida de 

infinitivo. 

5- Assinale a alternativa correta acerca das intenções do autor 

do texto: 

 

A. O leitor comum seria incapaz de identificar os elementos 

de crítica apenas observando as imagens. 

B. A imagem formada por duas partes de certo modo 

antagônicas é a chave de leitura do contexto criado para 

criticar a devastação da natureza. 

C. A divisão da imagem em duas partes deixa clara a ação 

que a evolução das espécies, inclusive da humana, teve 

no planeta até o momento presente. 

D. Numa charge o contexto é tudo. Por isso, o diálogo entre 

público alvo e conhecimento de mundo se estabelece de 

maneira precária no texto acima. 

E. Criticar a ação do homem é o elemento desencadeador da 

produção do autor. Isso fica claro quando vemos o 

elemento humano em total destaque na imagem acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Qual a alternativa correta acerca do humor no texto? 

 

A. O humor acontece já no primeiro quadrinho, quando um 

dos falantes faz uma proposta inusitada ao outro. 

http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/joaquim-barbosa/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/mensalao/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/ricardo-lewandowski/
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B. Dá-se pela incapacidade que os interlocutores apresentam 

em utilizar o código (a língua portuguesa). 

C. Há expressões que foram empregadas fora do seu sentido 

„de dicionário‟, o que dificulta o alcance do humor pelo 

autor do texto. 

D. Na verdade, o humor se dá apenas pelo contexto 

incomum em que ocorre a ação, muito mais do que pelo 

emprego da linguagem. 

E. Ele ocorre pelo deslocamento da expressão de seu 

sentido habitual. 

 

7- A ideia central do texto está na oposição entre dois 

conceitos. São eles: 

 

A. Humor e crítica 

B. Comédia e tragédia 

C. Senso crítico e senso comum 

D. Conotação e Denotação 

E. Linguagem Verbal e Não- Verbal 

 

8- Na construção: „Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia 

a pé.‟ Observe o emprego dos verbos sublinhados em relação 

ao período como um todo e assinale a alternativa correta: 

 

A. Estão no pretérito perfeito e indicam que a ação verbal só 

se realizará se a condição se der anteriormente. 

B. Estão no pretérito perfeito e indicam que a ação verbal se 

situa posteriormente á condição. 

C. Estão no futuro do pretérito e indicam que a ação verbal é 

posterior à condição. 

D. Estão no pretérito imperfeito e é comum a substituição 

desse tempo pelo condicional, principalmente na 

conversação informal. 

E. Estão no pretérito imperfeito e é comum a substituição do 

condicional por esse tempo, sobretudo na oralidade. 

 

9- „Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé.‟ 

Qual a alternativa correta quanto à relação estabelecida entre as 

orações do período acima? 

 

A. A primeira oração estabelece relação de condição com a 

imediatamente posterior, porém a seguinte é 

independente do período. 

B. A primeira oração estabelece relação de condição com as 

outras duas. 

C. A última oração é coordenada, por isso não depende da 

conjunção da oração anterior para introduzi-la. 

D. As três orações são independentes e apenas se relacionam 

subordinadamente. 

E. A duas orações do período são subordinadas e 

estabelecem entre si uma relação de coordenação. 

 

OBAMA, QUEM DIRIA, É CERVEJEIRO! 

 

Presidente usa cerveja apenas para angariar simpatizantes e 

trabalhar seu marketing político ou realmente é um 

apreciador? 

 

Seja por uma inteligente ação de marketing para aumentar a 

popularidade, seja porque realmente gosta, a verdade é que nos 

últimos tempos o presidente norte-americano Barack Obama 

vem aparecendo constantemente com um belo copo de cerveja 

nas mãos. E não são copos modestos! 

Preparando terreno para as próximas eleições e após ver sua 

popularidade perder força recentemente, o presidente pode estar 

usando a boa e velha cerveja como forma de ganhar novamente 

a simpatia do eleitor americano. Além disso, seu principal 

opositor, Mitt Romney, é totalmente careta. O candidato da 

oposição para a presidência dos Estados Unidos é mórmon, 

religião com duríssimas restrições à bebida alcoólica. 

Ou seja, se Obama gosta ou não de uma boa cerveja, 

possivelmente não se questiona.  

 

10- Por que o emprego da vírgula é obrigatório no título: 

OBAMA, QUEM DIRIA, É CERVEJEIRO! 

 
A. Para separar uma oração intercalada entre o sujeito e o 

predicado da oração. 

B. Para isolar o aposto. 

C. Para destacar um vocativo. 

D. Para isolar uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

E. Para isolar uma oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

11 - Qual dos trechos abaixo reitera a dúvida sobre o gosto de 

Barack Obama por cerveja? 

 

A.  „Obama vem aparecendo constantemente com um belo 

copo de cerveja nas mãos.‟ 

B. „não são copos modestos!‟ 

C.  „Seja por uma inteligente ação de marketing para 

aumentar a popularidade, seja porque realmente gosta...‟ 

D. „Preparando terreno para as próximas eleições e após ver 

sua popularidade perder força recentemente‟ 

E. „seu principal opositor, Mitt Romney, é totalmente 

careta.‟ 

 

12- Em qual das alternativas está um texto que foi alterado e 

agora contém um erro de concordância? 

 

A. Mesmo concorrendo com o registro negado pela Lei da 

Ficha Limpa e outros problemas, como falta de 

documentos e atraso em pagamento de multas, quase 6 

mil candidatos receberam 3,4 milhões de voto nas 

eleições de domingo passado.  

B. Levantamento do Congresso em Foco baseado em 

informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra 

que boa parte dos candidatos barrados por decisões 

judiciais ainda estão sub júdice, esperando a análise de 

um recurso para reverter a decisão inicial. 

C. O candidato mais votado entre os que concorreram com 

registro barrado é Celso Giglio (PSDB). Deputado 

estadual, ele disputou a prefeitura de Osasco contra 

outros cinco candidatos. 

D. Seu principal adversário foi Jorge Lapas (PT), que 

substituiu o deputado João Paulo Cunha (PT-SP) na 

corrida. 

E. Cunha desistiu de concorrer após ser condenado pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) por peculato, corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro no processo do mensalão. 

 

 

http://congressoemfoco.uol.com.br/category/ficha-limpa/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/ficha-limpa/
http://congressoemfoco.uol.com.br/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/mensalao/
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O amor à distância  

 

Os brasileiros estão ficando cada vez mais móveis. Nascem em 

uma cidade, estudam em outra cidade, arranjam trabalho 

(quando arranjam trabalho) numa terceira, numa quarta, numa 

quinta cidade. Uma situação que repercute nas amizades, na 

relação com parentes e até na vida dos casais. Não é raro hoje 

que homem e mulher passem algum tempo, às vezes um longo 

tempo, separados. No caso de gente jovem, esta situação pode 

resultar de vestibular: o rapaz vai cursar a faculdade num lugar, 

a moça em outro. Curiosamente, problemas também surgem 

quando os dois fazem vestibular para uma mesma faculdade. A 

Folha de São Paulo publicou uma matéria a respeito, mostrando 

os conflitos que emergem quando o casalzinho está disputando 

uma vaga. Um psicoterapeuta foi ouvido a respeito e acabou 

confessando que ele próprio terminara um relacionamento 

quando, ao contrário da namorada, passara no vestibular: “Eu 

não tinha com quem comemorar.”. 

*** 

Mesmo quando os dois podem comemorar juntos, a perspectiva 

de uma separação geográfica não é agradável. Verdade que no 

passado, quando a comunicação e as viagens eram difíceis, isto 

era ainda pior. Frequentemente a paixão dependia da 

correspondência, do correio. Cartas de amor acabaram fazendo 

história, e isto foi o que aconteceu com os tristemente famosos 

amantes do século doze, Abelardo e Heloísa. 

 

13- Segundo o texto: 

 

A. O brasileiro, ao longo do tempo passou a sentir 

dificuldade de fixar-se em um único lugar até quando 

encontra trabalho. 

B. Faculdade, trabalho e casamento não impedem que o 

brasileiro crie empecilhos à própria mobilidade. 

C. A mobilidade do brasileiro é um fato, e interfere o 

aspecto emocional dos envolvidos. 

D. Um psicoterapeuta usou sua experiência de vida para 

retificar a ideia de que a disputa por uma mesma vaga 

numa universidade pode separar um casal. 

E. Para ilustrar uma história do século XII, o texto cita 

exemplos atuais. 

 

14- Assinale a alternativa em que a mudança na estrutura da 

frase não mudou o sentido que a mesma tem no texto acima: 

 

A. Às vezes homem e mulher passam algum tempo 

separados e não é raro que o passem juntos.  

B. No caso de gente jovem, esta situação pode resultar num 

vestibular. 

C. Ao mesmo tempo, problemas surgem quando os dois 

fazem vestibular para uma mesma faculdade. 

D. A perspectiva de uma separação geográfica não é 

agradável se os dois podem comemorar juntos. 

E. Quando a comunicação e as viagens eram difíceis, isto 

era ainda pior de se perceber. 

 

 

 

 

 

15- “Mesmo quando os dois podem comemorar juntos, a 

perspectiva de uma separação geográfica não é agradável.” 

 

A expressão sublinhada pode ser substituída por qual dos 

termos abaixo, sem que haja alteração de sentido ou correção 

gramatical? 

 

A. A iminência 

B. A inexistência 

C. O retrocesso 

D. O propósito 

E. A atrocidade 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Constituem competências do Assistente Social: 

 

I. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 

programas e projetos que sejam do âmbito de atuação 

do Serviço Social com participação da sociedade civil;  

II. Encaminhar providência e prestar orientação social a 

indivíduos, grupos e à população;  

III. Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos 

sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso 

dos mesmos no atendimento e na defesa de seus 

direitos;  

IV. Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços 

Sociais;  

V. Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam 

contribuir para a análise da realidade social e para 

subsidiar ações profissionais;  

VI. Prestar assessoria e consultoria a órgãos da 

administração pública direta e indireta, empresas 

privadas e outras entidades.  

 

A. I, II e III apenas.  

B. II, III e VI apenas.  

C. I, II, IV, V e VI apenas.  

D. II, III, IV, V e VI apenas.  

E. I, II, III, IV, V e VI.  

 

17- Segundo a Lei N° 8.662, de 7 de junho de 1993, constituem 

competências do Assistente Social, exceto: 

 

A. Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 

sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou 

indireta, empresas, entidades e organizações populares.  

B. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas 

e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço 

Social com participação da sociedade civil.  

C. Encaminhar providências, e prestar orientação social a 

indivíduos, grupos e à população.  

D. Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos 

sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso 

dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. 

E. Não cumprir, no prazo estabelecido, determinação 

emanada do órgão ou autoridade dos Conselhos em 

matéria da competência destes, depois de regularmente 

notificado.  
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18- Compete aos CRESS, em suas respectivas áreas de 

jurisdição, na qualidade de órgão executivo e de primeira 

instância, o exercício das seguintes atribuições:  

 

I. Organizar e manter o registro profissional dos 

Assistentes Sociais e o cadastro das instituições e 

obras sociais públicas e privadas, ou de fins 

filantrópicos;  

II. Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de 

Assistente Social na respectiva região;  

III. Expedir carteiras profissionais de Assistentes Sociais, 

fixando a respectiva taxa;  

IV. Zelar pela observância do Código de Ética 

Profissional, funcionando como Tribunais Regionais 

de Ética Profissional;  

V. Aplicar as sanções previstas no Código de Ética 

Profissional;  

VI. Fixar, em assembleia da categoria, as anuidades que 

devem ser pagas pelos Assistentes Sociais.  

 

A. II, III e VI apenas.  

B. I, II, IV, V e VI apenas.  

C. II, III, IV, V e VI apenas.  

D. I, II, III, IV, V e VI. 

E. I, III, IV, V e VI.  

 

19- Assinale a alternativa incorreta, conforme a Lei N° 8.662, 

de 7 de junho de 1993: 

 

A. Em cada capital de Estado, de Território e no Distrito 

Federal, haverá um Conselho Regional de Serviço Social 

(CRESS) denominado segundo a sua jurisdição, a qual 

alcançará, respectivamente, a do Estado, a do Território e 

a do Distrito Federal.  

B. Nos Estados ou Territórios em que os profissionais que 

neles atuam não tenham possibilidade de instalar um 

Conselho Regional, deverá ser constituída uma delegacia 

subordinada ao Conselho Regional que oferecer melhores 

condições de comunicação, fiscalização e orientação, 

ouvido o órgão regional e com homologação do 

Conselho Federal.  

C. Os Conselhos Regionais poderão constituir, dentro de sua 

própria área de jurisdição, delegacias seccionais para 

desempenho de suas atribuições executivas e de primeira 

instância nas regiões em que forem instalados, desde que 

a arrecadação proveniente dos profissionais nelas 

atuantes seja suficiente para sua própria manutenção.  

D. A inscrição nos Conselhos Regionais sujeita os 

Assistentes Sociais ao pagamento das contribuições 

compulsórias (anuidades), taxas e demais emolumentos 

que forem estabelecidos em regulamentação baixada pelo 

Conselho Federal, em deliberação conjunta com os 

Conselhos Regionais.  

E. É permitido o uso da expressão Serviço Social por 

quaisquer pessoas de direito público ou privado que 

ainda que não desenvolvam atividades previstas nos arts. 

4º e 5º desta lei.  

 

 

 

20- Os CRESS aplicarão as seguintes penalidades aos infratores 

dos dispositivos da Lei N° 8.662, de 7 de junho de 1993:  

 

I. Multa no valor de uma a cinco vezes a anuidade 

vigente;  

II. Suspensão de um a dois anos de exercício da profissão 

ao Assistente Social que, no âmbito de sua atuação, 

deixar de cumprir disposições do Código de Ética, 

tendo em vista a gravidade da falta;  

III. Cancelamento definitivo do registro, nos casos de 

extrema gravidade ou de reincidência contumaz.  
 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

21- A Assistência Social tem por objetivos: 

 

I. A proteção social, que visa à garantia da vida, à 

redução de danos e à prevenção da incidência de 

riscos, especialmente a proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.  

II. A vigilância socioassistencial, que visa a analisar 

territorialmente a capacidade protetiva das famílias e 

nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de 

vitimizações e danos.  

III. A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso 

aos direitos no conjunto das provisões 

socioassistenciais. 
 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e III apenas.  

E. I, II e III.  

 

22- A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: 

 

I. Supremacia do atendimento às necessidades sociais 

sobre as exigências de rentabilidade econômica; 

II. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial alcançável pelas 

demais políticas públicas; 

III. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao 

seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem 

como à convivência familiar e comunitária, vedando-

se qualquer comprovação vexatória de necessidade; 

IV. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 

discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 

equivalência às populações urbanas e rurais; 

V. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas 

e projetos assistenciais, bem como dos recursos 

oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 

concessão. 

 

A. I, II, III e V apenas.  

B. I, III, IV e V apenas.  

C. II, III e IV apenas.  

D. II, III, IV e V apenas.  

E. I, II, III, IV e V.  
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23- O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é 

composto por ___ membros e respectivos suplentes, cujos 

nomes são indicados ao órgão da Administração Pública 

Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de 

Assistência Social. 

 

A. 12 

B. 13 

C. 14 

D. 16 

E. 18  

 

24- Compete ao órgão da Administração Pública Federal 

responsável pela coordenação da Política Nacional de 

Assistência Social, exceto: 

 

A. Coordenar e articular as ações no campo da assistência 

social.  

B. Propor ao Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) a Política Nacional de Assistência Social, suas 

normas gerais, bem como os critérios de prioridade e de 

elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação 

de benefícios, serviços, programas e projetos.  

C. Reter recursos para o pagamento dos benefícios de 

prestação continuada definidos nesta lei.  

D. Elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da 

assistência social, em conjunto com as demais da 

Seguridade Social.  

E. Propor os critérios de transferência dos recursos de que 

trata esta lei.  

 

25- Os programas de assistência social compreendem ações 

integradas e complementares com objetivos, tempo e área de 

abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os 

benefícios e os serviços assistenciais. Sobre tais programas, 

assinale a alternativa incorreta: 

 

A. Os programas de que trata este artigo serão definidos 

pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, 

obedecidos os objetivos e princípios que regem esta lei, 

com prioridade para a inserção profissional e social.  

B. Os programas voltados para o idoso e a integração da 

pessoa com deficiência serão devidamente articulados 

com o benefício de prestação continuada estabelecido no 

art. 20 desta Lei.  

C. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi), que integra 

a proteção social especial e consiste no apoio, orientação 

e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação 

de ameaça ou violação de direitos, articulando os 

serviços socioassistenciais com as diversas políticas 

públicas e com órgãos do sistema de garantia de direitos. 

D. O Peti tem abrangência nacional e será desenvolvido de 

forma articulada pelos entes federados, com a 

participação da sociedade civil, e tem como objetivo 

contribuir para a retirada de crianças e adolescentes com 

idade inferior a 14 (quatorze) anos em situação de 

trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a partir de 

11 (onze) anos. 

 

E. Fica instituído o Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (Peti), de caráter intersetorial, integrante da 

Política Nacional de Assistência Social, que, no âmbito 

do Suas, compreende transferências de renda, trabalho 

social com famílias e oferta de serviços socioeducativos 

para crianças e adolescentes que se encontrem em 

situação de trabalho. 

 

26- Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa: 

 

(   )  Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a 

instituição de investimento econômico-social nos grupos 

populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, 

iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva 

e de gestão para melhoria das condições gerais de 

subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a 

preservação do meio-ambiente e sua organização social. 

(   )  O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza 

assentar-se-á em mecanismos de articulação e de 

participação de diferentes áreas governamentais e em 

sistema de cooperação entre organismos governamentais, 

não governamentais e da sociedade civil. 

(   )  Cabe ao órgão da Administração Pública responsável pela 

coordenação da Política de Assistência Social nas 3 (três) 

esferas de governo gerir o Fundo de Assistência Social, sob 

orientação e controle dos respectivos Conselhos de 

Assistência Social. 

(   )  Os recursos de responsabilidade da União destinados à 

assistência social serão automaticamente repassados ao 

Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), à medida 

que se forem realizando as receitas. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – F – V – V 

B. V – V – V – V  

C. F – V – V – V 

D. V – V – F – V  

E. V – V – V – F  

 

27- É condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e 

ao Distrito Federal, dos recursos de que trata esta lei, a efetiva 

instituição e funcionamento de: 

 

I. Conselho de Assistência Social, de composição 

paritária entre governo e sociedade civil; 

II. Fundo de Assistência Social, com orientação e 

controle dos respectivos Conselhos de Assistência 

Social; 

III. Plano de Assistência Social. 

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  
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28- Considere as seguintes afirmativas: 

 

I. O cofinanciamento dos serviços, programas, projetos e 

benefícios eventuais, no que couber, e o 

aprimoramento da gestão da política de assistência 

social no Suas se efetuam por meio de transferências 

automáticas entre os fundos de assistência social e 

mediante alocação de recursos próprios nesses fundos 

nas 3 (três) esferas de governo. 

II. Caberá ao ente federado responsável pela utilização 

dos recursos do respectivo Fundo de Assistência 

Social o controle e o acompanhamento dos serviços, 

programas, projetos e benefícios, por meio dos 

respectivos órgãos de controle, independentemente de 

ações do órgão repassador dos recursos. 

III. A utilização dos recursos federais descentralizados 

para os fundos de assistência social dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal não será declarada 

pelos entes recebedores ao ente transferidor, 

anualmente, mediante relatório de gestão submetido à 

apreciação do respectivo Conselho de Assistência 

Social, que comprove a execução das ações na forma 

de regulamento. 

 

Está (estão) correta(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas. 

D. I e II apenas. 

E. I, II e III.  

 

29- De acordo com o Estauto da Criança e do Adolescente, a 

garantia de prioridade compreende: 

 

I. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 

circunstâncias; 

II. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou 

de relevância pública; 

III. Preferência na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas; 

IV. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

 

A soma dos itens corretos é igual a:  

 

A. 4 

B. 2 

C. 6 

D. 5 

E. 10  

 

30- Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é 

assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o 

atendimento pré e perinatal: 

 

I. A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de 

atendimento, segundo critérios médicos específicos, 

obedecendo-se aos princípios de regionalização e 

hierarquização do Sistema. 

II. A parturiente será atendida preferencialmente pelo 

mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal. 

III. Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à 

gestante e à nutriz que dele necessitem. 

IV. Incumbe ao poder público proporcionar assistência 

psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-

natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as 

consequências do estado puerperal. 

 

A. I, II e III apenas.  

B. II, III e IV apenas. 

C. I, II, III e IV.  

D. I, II e IV apenas.  

E. I e III apenas.  

 

31- Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde 

de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: 

 

I. Manter registro das atividades desenvolvidas, através 

de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos; 

II. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua 

impressão plantar e digital e da impressão digital da 

mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela 

autoridade administrativa competente; 

III. Proceder a exames visando ao diagnóstico e 

terapêutica de anormalidades no metabolismo do 

recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais; 

IV. Fornecer declaração de nascimento onde constem 

necessariamente as intercorrências do parto e do 

desenvolvimento do neonato; 

V. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao 

neonato a permanência junto à mãe. 

 

A. Apenas 2 itens estão corretos.  

B. Apenas 3 itens estão corretos.  

C. Apenas 4 itens estão corretos.  

D. Os 5 itens estão corretos.  

E. Apenas 1 item está correto.  

 

32- Assinale a alternativa incorreta quanto ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente:  

 

A. A criança e o adolescente portadores de deficiência 

receberão atendimento especializado. 

B. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente 

àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e 

outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou 

reabilitação. 

C. Os estabelecimentos de atendimento à saúde não 

deverão proporcionar condições para a permanência em 

tempo integral de um dos pais ou responsável, nos 

casos de internação de criança ou adolescente. 

D. 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. 

E. Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa 

até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela 

entre doze e dezoito anos de idade.  
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33- A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 

respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de 

desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e 

sociais garantidos na Constituição e nas leis. O direito à 

liberdade compreende os seguintes aspectos: 

 

I. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 

comunitários, ressalvadas as restrições legais; 

II. Opinião e expressão; 

III. Crença e culto religioso; 

IV. Brincar, praticar esportes e divertir-se; 

V. Participar da vida familiar e comunitária, sem 

discriminação; 

 

A. Todos os itens estão incorretos.  

B. Todos os itens estão corretos.  

C. Há apenas 3 itens corretos. 

D. Há apenas 4 itens corretos. 

E. Há apenas 2 itens corretos.  

 

34- É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 

adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento: 

 

I. desumano 

II. violento 

III. aterrorizante 

IV. vexatório 

V. constrangedor 

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. I, II e III apenas. 

D. I, II, III e IV apenas. 

E. I, II, III, IV e V.  

 

35- Assinale a alternativa incorreta, segundo o Estatuto da 

Criança e do Adolescente: 

 

A. Entende-se por família natural a comunidade formada 

pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.  

B. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser 

reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no 

próprio termo de nascimento, por testamento, mediante 

escritura ou outro documento público, qualquer que seja 

a origem da filiação.  

C. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela 

ou guarda da mesma família substituta, incluindo a 

comprovada existência de risco de abuso ou outra 

situação que justifique plenamente a excepcionalidade de 

solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar 

o rompimento definitivo dos vínculos fraternais.  

D. O reconhecimento do estado de filiação é direito 

personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo 

ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem 

qualquer restrição, observado o segredo de Justiça. 

E. A colocação em família substituta far-se-á mediante 

guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação 

jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei.  

 

 

36- No que consiste o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

julgue os itens a seguir:  

 

I. Não se deferirá colocação em família substituta a 

pessoa que revele, por qualquer modo, 

incompatibilidade com a natureza da medida ou não 

ofereça ambiente familiar adequado. 

II. A colocação em família substituta não admitirá 

transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a 

entidades governamentais ou não-governamentais, 

sem autorização judicial. 

III. A colocação em família substituta estrangeira constitui 

medida excepcional, somente admissível na 

modalidade de adoção. 

IV. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável 

prestará compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, mediante termo nos autos. 

 

A. Há apenas 2 itens corretos.  

B. Há apenas 3 itens corretos. 

C.  Há 4 itens corretos. 

D. Somente 1 item está correto. 

E. Não há item correto.  

 

37- Observe as seguintes afirmativas sobre Adoção e considere 

V para afirmativa verdadeira e F para falsa: 

 

(   )  É permitida a adoção por procuração.  

(   )  O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à 

data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela 

dos adotantes. 

(   )  A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os 

mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, 

desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, 

salvo os impedimentos matrimoniais. 

(   )  Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, 

mantêm-se os vínculos de filiação entre o adotado e o 

cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos 

parentes.  

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – F – F – V  

B. V – V – F – F  

C. V – V – V – F  

D. F – V – V – V  

E. F – F – V – V  

 

38- Ainda sobre Adoção, julgue os itens a seguir: 

 

I. A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após 

inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no 

curso do procedimento, antes de prolatada a sentença. 

II. A adoção será deferida quando apresentar reais 

vantagens para o adotando e fundar-se em motivos 

legítimos. 

III. Enquanto não der conta de sua administração e saldar 

o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o 

pupilo ou o curatelado. 

IV. A adoção depende do consentimento dos pais ou do 

representante legal do adotando. 
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A. Há apenas 2 itens corretos.  

B. Há apenas 3 itens corretos.  

C. Há 4 itens corretos. 

D. Somente 1 item está correto. 

E. Não há item correto.  

 

39- Segundo a Política Nacional de Assistência Social – 

PNAS/2004, está incorreto o que se afirma em: 

 

A. A nova concepção de assistência social como direito à 

proteção social, direito à seguridade social tem duplo 

efeito: o de suprir sob dado padrão pré-definido um 

recebimento e o de desenvolver capacidades para maior 

autonomia.  

B. A Política Nacional de Assistência Social se configura 

necessariamente na perspectiva  socioterritorial, tendo os 

mais de 5.500 municípios brasileiros como suas 

referências privilegiadas de análise, pois se trata de uma 

política pública, cujas intervenções se dão essencialmente 

nas capilaridades dos territórios.  

C. A dinâmica populacional é um importante indicador para 

a política de assistência social.  

D. A Política Nacional de Assistência Social prevê na 

caracterização dos municípios a presença das metrópoles, 

identificadas como as cidades com mais de 900 mil 

habitantes, que embora numericamente sejam contadas 

em apenas 15 cidades, sua população total corresponde a 

20% de toda população brasileira. 

E. Nenhuma das alternativas.  

 

40- Em consonância com o disposto na LOAS, capítulo II, 

seção I, artigo 4º, a Política Nacional de Assistência Social 

rege-se pelos seguintes princípios democráticos: 

 

I. Supremacia do atendimento às necessidades sociais 

sobre as exigências de rentabilidade econômica; 

II. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial alcançável pelas 

demais políticas públicas; 

III. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao 

seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem 

como à convivência familiar e comunitária, vedando-

se qualquer comprovação vexatória de necessidade; 

IV. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 

discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 

equivalência às populações urbanas e rurais; 

V. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas 

e projetos assistenciais, bem como dos recursos 

oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 

concessão. 

 

A. I e II apenas.  

B. I, II e III apenas.  

C. II, III e V apenas.  

D. I, II, III e IV apenas.  

E. I, II, III, IV e V.  

 


