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Regulação Prudencial e Cambial do BC, Augusto Ornelas 
Filho, considera que a informação serve de referência 
para quem vai comprar ou vender a moeda no banco 
ou na  casa de câmbio. “[Isso] não dá garantia para o 
cliente que for ao banco, mas ele vai ter a referência para 
argumentar.

Texto adaptado. Fonte: http://acritica.uol.com.br/noticias/Aplicativo
-populacao-identificar-dinheiro-falsificadas_0_1154884540.html

De acordo com o texto, 
(A)	 o	 aplicativo	 Dinheiro	 Brasileiro	 é	 capaz	 de	 verificar	

automaticamente a autenticidade das notas.
(B) neste ano, até o mês de maio, foram recolhidas 132,3 

mil	notas	de	R$	100	falsificadas.	
(C) conforme orientação do Banco Central, quem receber 

uma	nota	falsificada	deve	entregá-la	a	um	banco.
(D) o aplicativo Dinheiro Brasileiro, lançado pelo Banco 

Central (BC), localiza pontos de compra e venda de 
moeda	estrangeira.

Assinale a alternativa cujo “que” esteja 
introduzindo uma oração restritiva, ou seja, que 
esteja restringindo algo que o antecede. 

(A)	 “[Isso]	não	dá	garantia	para	o	cliente	que for ao banco, 
mas	ele	vai	ter	a	referência	para	argumentar.”

(B) “O Banco Central (BC) lançou nesta quarta (11) 
o aplicativo Dinheiro Brasileiro, que fornece 
informações	 sobre	 os	 elementos	 de	 segurança	 do	
real.”

(C) “Também foi lançada a nova 
versão	 do	 aplicativo	 Câmbio	 Legal,	 que localiza 
pontos	de	compra	e	venda	de	moeda	estrangeira.”

(D)	 “O	 aplicativo	 indica	 onde	 ficam	 os	 elementos	 de	
segurança	para	que a população brasileira ou turista 
estrangeiro	 possa	 verificar	 se	 a	 nota	 testada	 é	
verdadeira.”

“Segundo o BC, a ideia é que o próprio usuário 
faça a verificação em caso de dúvida, pois o 
aplicativo não tem a capacidade, nem a finalidade, 
de verificar automaticamente a autenticidade das 
notas.”
No excerto acima, a palavra em destaque 

(A) é um pronome.
(B) indica adição.
(C) indica exclusão.
(D) indica contraste. 

Aplicativo de celular gratuito ajudará população a identi-
ficar notas de dinheiro falsificadas

Para usar o aplicativo “Dinheiro Brasileiro” é preciso 
aproximar a cédula da câmera do aparelho. O aplicativo 
indica onde ficam os elementos de segurança em que se 
verifica a legalidade do dinheiro

11 de Junho de 2014 - Kelly Oliveira

O Banco Central (BC) lançou nesta quarta (11) 
o aplicativo Dinheiro Brasileiro, que fornece informações 
sobre os elementos de segurança do real. Também foi 
lançada a nova versão do aplicativo Câmbio Legal, que 
localiza pontos de compra e venda de moeda estrangeira. 
Os aplicativos para celular e tablet estão disponíveis 
em português, inglês e espanhol e podem ser baixados 
gratuitamente na App Store e na Google Play Store.

Para usar o aplicativo Dinheiro Brasileiro é preciso 
aproximar a cédula da câmera do aparelho. O aplicativo 
indica onde ficam os elementos de segurança para que 
a população brasileira ou turista estrangeiro possa 
verificar se a nota testada é verdadeira. Segundo o BC, a 
ideia é que o próprio usuário faça a verificação em caso 
de dúvida, pois o aplicativo não tem a capacidade, nem a 
finalidade, de verificar automaticamente a autenticidade 
das notas.

Segundo o chefe do Departamento do Meio Circulante, 
João Sidney Figueiredo Filho, esse tipo de iniciativa 
segue uma tendência internacional. Há aplicativos como 
esse no México, no Japão e na zona do euro. “Achamos 
por bem trazê-lo para o Brasil, aproveitando o momento 
em que turistas vêm para a Copa do Mundo”, disse.

Este ano, até maio, foram recolhidas 132,3 mil notas  de 
real falsificadas. A de R$ 100 da segunda família foi a 
mais copiada, com 37,7 mil unidades. A orientação do BC 
para quem recebeu uma cédula falsificada, sem perceber, 
é entregá-la a um banco.

Hoje, o BC também divulgou a nova versão do 
aplicativo Câmbio Legal, criado no ano passado. A 
ferramenta para dispositivos móveis, que localiza pontos 
de compra e venda de moeda estrangeira, tem agora novas 
funcionalidades. O aplicativo permite a identificação de 
13 mil pontos de atendimento cadastrados, sendo que 
desse total, 10 mil são caixas eletrônicos. Esses dados 
de pontos de atendimento são atualizados pelas próprias 
instituições financeiras.

O aplicativo também faz a conversão de mais de 160 
moedas diferentes e mostra o histórico das cotações. 
Outra novidade é que o usuário pode consultar o 
Valor Efetivo Total (VET) cobrado nas operações de 
câmbio nas instituições desejadas. O VET reúne, em um 
único indicador, a taxa de câmbio, o tributo incidente e as 
tarifas eventualmente cobradas.

O VET, no entanto, é baseado na média de valor 
oferecido pela instituição financeira com dados do 
mês anterior. Ou seja, não é exatamente o valor que 
será cobrado do cliente na hora da compra da moeda. 
Entretanto, o chefe adjunto do Departamento de 
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“...considera que a informação serve de referência 
para quem vai comprar ou vender a moeda no 
banco ou na  casa de câmbio”. 
Acerca do excerto acima, assinale a alternativa 
INCORRETA quanto ao que se afirma sobre o que 
está destacado.

(A) A expressão em destaque indica uma circunstância 
futura. 

(B)	 O	verbo	auxiliar	está	conjugado	no	tempo	presente	do	
indicativo.  

(C) A expressão destacada é uma locução verbal. 
(D)	 O	verbo	“comprar”	é	o	verbo	auxiliar.	

Em “...o chefe adjunto do Departamento de 
Regulação Prudencial e Cambial do BC, Augusto 
Ornelas Filho, considera que a informação serve 
de referência para quem vai comprar ou vender a 
moeda...”, as vírgulas foram empregadas para

(A) assinalar o vocativo.
(B) assinalar o aposto. 
(C)	 indicar	zeugma.
(D)	 separar	o	adjunto	adverbial.	

Assinale a alternativa INCORRETA quanto à 
regência do verbo em destaque. 

(A) Os torcedores assistiram	a	todos	os	jogos	da	seleção.
(B) Todos devem obedecer às leis de trânsito. 
(C) Comemos do bolo apenas um pedaço. 
(D) A empresa não paga	os	funcionários	corretamente.	

Em “Também foi lançada a nova 
versão do aplicativo Câmbio Legal...”, a expressão 
em destaque está funcionando sintaticamente 
como 

(A) complemento verbal.
(B)	 agente	da	passiva.
(C)	 sujeito	paciente.
(D)	 adjunto	adverbial.	

Assinale a alternativa em que a palavra acentuada 
segue a mesma regra de acentuação da palavra 
“disponível”.

(A) México.
(B) Vírus. 
(C) Tendência.
(D)	 Fácil.	

Assinale a alternativa cujas palavras estão todas 
corretas quanto à grafia. 

(A) Deshumano – humano – cheiroza. 
(B) Princesa – nobreza – belesa. 
(C)	 Monge	–	relógio	–	coragem.
(D)	 Faixa	–	enchaqueca	–	flexa.
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Em “Esses dados de pontos de atendimento 
são atualizados pelas próprias instituições 
financeiras.”, as palavras em destaques são, 
respectivamente, 

(A)	 pronome,	verbo,	substantivo	e	adjetivo.	
(B) pronome, verbo, substantivo e substantivo.
(C)	 artigo,	verbo,	substantivo	e	advérbio.	
(D)	 artigo,	advérbio,	adjetivo	e	substantivo.
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Qual é a soma dos múltiplos de 5 entre 11 e 56?
(A) 295
(B) 300
(C) 315
(D) 350

Qual é o oitavo termo de uma progressão 
geométrica que tem razão igual a 3 e primeiro 
termo igual a 2?

(A) 4374
(B) 4289
(C) 1349
(D) 729

A negação de “Jonas é alemão e Juca é brasileiro” 
é

(A)	 “Jonas	não	é	alemão	e	Juca	não	é	brasileiro”.
(B)	 “Jonas	não	é	alemão	ou	Juca	não	é	brasileiro”.
(C)	 “Jonas	é	alemão	ou	Juca	é	brasileiro”.
(D)	 “Jonas	é	brasileiro	e	Juca	é	alemão”.

Em uma maternidade, no mês de julho, nasceram 
32 bebês. Sobre esses bebês, o que podemos com 
certeza afirmar?

(A) Pelo menos 10 são meninas.
(B) Exatamente 20 são meninos.
(C) Pelo menos 5 têm olhos azuis.
(D) Pelo menos 2 bebês nasceram no mesmo dia.

Lucas foi a um abrigo de animais para adotar 
um gato e um cachorro. Neste abrigo, vivem 55 
cachorros e 24 gatos. Sendo assim, de quantas 
maneiras distintas Lucas pode escolher um gato 
e um cachorro?

(A) 1320
(B) 764
(C) 240
(D) 79
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RASCUNHO
Sendo os conjuntos  
Assinale a alternativa que apresenta o 
conjunto 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Em um grupo de consumidores, 80% preferem 
a marca X de chocolate em pó, 40% preferem a 
marca Y e 10% não votaram em nenhuma dessas 
duas marcas. Sendo assim, neste grupo de 
consumidores, a porcentagem dos que votaram 
em ambas as marcas, X e Y, é

(A) 10%.
(B) 20%.
(C) 30%.
(D) 40%.

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) 280 é múltiplo de 20.
(B) 20 é divisor de 280.
(C) 2500 é múltiplo de 5.
(D) 500 é divisor de 5.

Qual é a média geométrica dos números 2 e 8?
(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8

Lucia faz 3 bolos utilizando 5 kg de farinha. Com 25 
kg de farinha, quantos bolos Lucia irá fazer?

(A) 10
(B) 15
(C) 20
(D) 25
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A figura a seguir ilustra parte de uma planilha eletrônica. Com base nesta planilha, assinale a alternativa 
INCORRETA.
Obs.: Considere a Planilha Eletrônica Microsoft Excel 2010 – instalação padrão português – Brasil.

(A)	 Ao	inserir	na	célula	D10	a	fórmula	=SOMASE(B3:B9;”>=1000”;D3:D9)	o	valor	obtido	será	R$	5.400,00
(B)	 Ao	inserir	na	célula	E10	a	fórmula	=CONT.SE(B3:D9;”>1500”)	o	valor	obtido	será	R$	7.220,00
(C)	 O	resultado	obtido	na	célula	D3	(salário	líquido	da	colaboradora	Ana)	foi	possível	através	da	fórmula	=B3-C3
(D)	 O	resultado	obtido	na	célula	C3	(desconto	de	10%	no	salário	de	Ana)	foi	possível	através	da	fórmula	=B3*10%

Sobre conceitos de Hardware, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)	 O	DVD-R,	usado	em	backups,	permite	somente	uma	gravação	e	não	pode	ter	seus	dados	alterados.
(B)	 Unidade	 Lógica	 e	 Aritmética,	 Registradores	 e	 Unidade	 de	 Controle	 são	 componentes	 da	 CPU	 (unidade	 central	 de	

processamento).
(C) Teclado, Mouse e Scanner são exemplos de periféricos de entrada.
(D)	 Os	programas,	no	momento	de	sua	execução	em	um	computador,	estão	normalmente	carregados	no	HD	(Disco	Rígido).

Programa que acompanha o Windows e é utilizado para eliminar arquivos desnecessários, como, por exemplo, 
arquivos temporários, arquivos da lixeira, temporários da internet, entre outros, esta é a função do(a)

(A)	 Desfragmentador	de	Disco.
(B)	 Scandisk.
(C) Limpeza de disco.
(D) Restauração do Sistema.

Preencha as lacunas  e assinale a alternativa correta.
A ___________ é uma rede interna baseada no protocolo de comunicação ___________ o mesmo utilizado na 
____________.

(A) Internet / TCP/IP / Intranet
(B) Intranet / TCP/IP / Internet
(C) Intranet / DNS / Internet
(D) Extranet / DNS / Intranet

Com relação aos sublinhados em um documento do Microsoft Word 2010 (instalação padrão português – Brasil), 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 As	marcas	inteligentes	aparecem	com	sublinhados	ondulados	duplos	em	amarelo	abaixo	do	texto.
(B)	 O	Microsoft	Word	 usa	 sublinhados	 ondulados	 em	 vermelho	 para	 indicar	 possíveis	 erros	 de	 ortografia	 e	 sublinhados	

ondulados	em	verde	para	indicar	possíveis	erros	gramaticais.
(C) O Word usa sublinhados ondulados em azul para indicar possíveis instâncias de formatação inconsistente.
(D)	 O	texto	de	exibição	do	hiperlink	é	azul	e	sublinhado	por	padrão.
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Oscar Niemeyer foi um arquiteto brasileiro 
considerado uma das figuras-chave no 
desenvolvimento da arquitetura moderna. Entre 
suas obras mais conhecidas estão:

(A) Ministério da Educação e Saúde ( 1936, Rio de 
Janeiro), Brasília (1985) e Museu Brasileiro da 
Escultura (1995, São Paulo).

(B)	 Conjunto	da	Pampulha	(	1940,	Belo	Horizonte),	Museu	
de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP, 
1947) e Sede das Nações Unidas (ONU, 1947, Nova 
York).

(C)	 Universidade	de	Constantine	(1969,	Argélia),	Sede	do	
Partido Comunista Francês ( 1965, Paris) e MUBE – 
Museu Brasileiro da Escultura (1985, São Paulo).

(D) Ibirapuera ( 1951, São Paulo), Sede do Partido 
Comunista Francês ( 1965, Paris) e Brasília( 1957). 

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade existem 5 parques nacionais no 
Paraná, são eles:

(A) Parque Nacional dos Campos Gerais, Parque 
Nacional	 do	 Ingá,	 Parque	 Nacional	 de	 Saint-Hilaire/
Lange,	Parque	Nacional	de	Barigui	e	Parque	Nacional	
de	Superagui.

(B)	 Parque	Nacional	do	Ingá,	Parque	Nacional	da	Ilha	do	
Mel,	Parque	Nacional	de	Saint-Hilaire/Lange,	Parque	
Nacional	de	Superagui	e	Parque	Nacional	de	Morretes.

(C) Parque Nacional dos Campos Gerais, Parque Nacional 
de	 Ilha	Grande,	Parque	Nacional	 do	 Iguaçu	 ,Parque	
Nacional	de	Saint-Hilaire/Lange	e	Parque	Nacional	de	
Superagui.

(D) Parque Nacional dos Campos Gerais, Parque 
Nacional	 do	 Ingá,	 Parque	 Nacional	 de	 Ilha	 Grande,	
Parque	Nacional	de		Superagui	e	Parque	Nacional	de	
Antonina.

São oficialmente considerados patrimônios 
históricos da cidade, tombados pelo Conselho 
Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de 
Pinhais: 

(A)	 as	Igrejas	Nossa	Senhora	da	Boa	Esperança	e		Nossa	
Senhora da Luz.

(B)	 a	Igreja	Nossa	Senhora	da	Luz	e	uma	árvore	Pinheiro	
Araucária.

(C)	 uma	 árvore	 Pinheiro	 Araucária	 e	 a	 Igreja	 Nossa	
Senhora da Boa Esperança.

(D)	 o	 Seminário	 Província	 Camiliana	 e	 a	 Igreja	 Nossa	
Senhora da Luz.

Sobre o Clube de Trabalhadores da Cerâmica de 
Pinhais, é correto afirmar que

(A)	 era	 uma	 organização	 dos	 trabalhadores	 da	 fábrica	
de	cerâmicas,	 tinha	 	 sua	sede	no	 interior	da	própria	
fábrica.	Nesse	espaço,	eram	realizados	os	bailes,	nas	
noites	 de	 sábado,	 animados	 pela	 banda	 de	 música	
dos	próprios	funcionários.

(B)	 era	 uma	 organização	 dos	 trabalhadores	 da	 fábrica	
de cerâmica, fundada em 1975 para arrecadar 
ajuda	às	 vítimas	da	grande	geada	e	que	acabou	se	
consolidando como entidade de caridade até 1983.

(C) era o time de futebol fundado pelos trabalhadores das 
fábricas	de	cerâmica	que,	a	partir	de	1957,	passou		a	
participar	de	competições	regionais.

(D)	 era	 uma	 organização	 sem	 fins	 lucrativos	 que	 dava	
treinamento	 para	 novos	 imigrantes	 que	 vinham	 à	
cidade atraídos pela indústria da cerâmica, com o 
intuito de aumentar a mão de obra que estava escassa 
devido à demanda.

Sobre a recente intervenção militar da Rússia na 
Ucrânia, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 A	 Crise	 da	 Crimeia	 de	 2014	 é	 uma	 crise	 político-
institucional ocorrida na sequência da revolução 
ucraniana de 2014,	em	que	o	governo	do	presidente	
Viktor	Yanukovych	foi	deposto.	Trata-se	de	protestos	
de milhares de pessoas de etnia russa, que se 
opuseram aos eventos em Kiev e reivindicam laços 
estreitos	ou	a	integração	com	a	Rússia.

(B) Em 14 de maio, os Estados Unidos e seus aliados 
fizeram	 um	 comunicado	 apoiando	 a	 intervenção	
russa	 na	 Crimeia,	 incentivando	 a	 Ucrânia	 a	 render-
se	aos	 líderes	 russos,	alegando	benefícios	políticos,	
econômicos	e	sociais	para	a	população	em	geral.	

(C) Em 1 de março, o parlamento russo concedeu ao 
presidente Vladimir Putin a autoridade para usar a 
força militar na Ucrânia, na sequência de um pedido 
de	 ajuda	 não	 oficial	 do	 líder	 pró-Moscou,	 Sergey	
Aksyonov.

(D) Sob cerco, o Conselho Supremo da Crimeia indeferiu 
o	 governo	 da	 república	 autônoma	 e	 substituiu	 o	
presidente do Conselho de Ministros da Crimeia, 
Anatolii	Mohyliov, por Sergey	Aksyonov.

CONHECIMENTOS GERAIS
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(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II.

São funções da política pública de Assistência 
Social para extensão da proteção social brasileira 
de acordo com a PNAS/2004, EXCETO

(A)	 a	proteção	social	hierarquizada	entre	proteção	básica	
e proteção especial.

(B)	 a	vigilância	social.
(C) a defesa dos direitos socioassistenciais.
(D)	 o	controle	participativo	comunitário.

A Assistência Social no Brasil, como política 
pública, tem fundamento

(A) constitucional.
(B)	 filosófico.
(C)	 religioso.
(D) racional.

Sobre a Assistência Social, analise as assertivas 
e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. A contribuição da Assistência Social, 
implementada como política pública 
afiançadora de direitos, deve se realizar 
por meio de uma estrutura político 
administrativa que ressalte a fundamental 
relevância do processo de descentralização.

II. A Assistência Social dá primazia à atenção 
às famílias e seus membros, a partir do 
seu território de vivência, com prioridade 
àqueles com registros de fragilidades, 
vulnerabilidades e presença de vitimizações 
entre seus membros.

III. A atenção às famílias tem por perspectiva 
reduzir os custos operacionais desta 
política, visto que, ao fortalecer laços e 
vínculos sociais de pertencimento entre 
seus membros e indivíduos, diminui-se 
significativamente a demanda por serviços 
sociais.

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.

De acordo com as normas gerais estabelecidas em 
lei que asseguram o pleno exercício dos direitos 
individuais e sociais das pessoas portadoras 
de deficiências, e sua efetiva integração social, 
assinale a alternativa correta.

A proteção social, que visa à garantia da vida, à 
redução de danos e à prevenção da incidência de 
riscos, especialmente: a) a proteção à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
b) o amparo às crianças e aos adolescentes 
carentes; c) a promoção da integração ao mercado 
de trabalho; d) a habilitação e reabilitação das 
pessoas com deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; e e) a garantia de 1 
(um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa 
com deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção ou 
de tê-la provida por sua família.O texto apresentado 
refere-se a 

(A)	 um	 dos	 princípios	 da	 Lei	 Orgânica	 da	 Assistência	
Social.

(B)	 um	 dos	 objetivos	 da	 Lei	 Orgânica	 da	 Assistência	
Social.

(C)	 uma	 das	 diretrizes	 da	 Lei	 Orgânica	 da	 Assistência	
Social.

(D) uma das funções do município, de acordo com a Lei 
Orgânica	da	Assistência	Social.

Assinale a alternativa que aponta uma das 
diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social.

(A)	 Vigilância	Social.
(B) Garantia de direitos sociais.
(C)	 Universalização	 dos	 direitos	 sociais,	 a	 fim	 de	 tornar	

o	 destinatário	 da	 ação	 assistencial	 alcançável	 pelas	
demais políticas públicas.

(D) Primazia da responsabilidade do Estado na condução 
da política de assistência social em cada esfera de 
governo.

Na área de assistência social a gestão das ações é 
organizada sob a forma de sistema descentralizado 
e participativo, denominado Sistema Único de 
Assistência Social (Suas). Sobre seus objetivos, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s).

I. Consolidar a gestão compartilhada, o 
cofinanciamento e a cooperação técnica 
entre os entes federativos que, de modo 
articulado, operam a proteção social não 
contributiva.

II. Estabelecer as responsabilidades dos entes 
federativos na organização, regulação, 
manutenção e expansão das ações de 
assistência social.

III. Extinguir a gestão integrada de serviços e 
benefícios.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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da identidade, da autonomia, de valores, ideias e 
crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. É 
dever de todos zelar pela ___________ do idoso, 
colocando-o a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor.

(A) saúde / saúde
(B)	 respeito	/	dignidade
(C) respeito / saúde
(D)	 saúde	/	dignidade

São direitos fundamentais da criança e do 
adolescente, EXCETO

(A) a vida.
(B) a saúde.
(C) a liberdade.
(D) a exploração.

São linhas de ação da política de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente; EXCETO

(A)	 políticas	 sociais	 básicas;	 políticas	 e	 programas	 de	
assistência	social,	em	caráter	supletivo,	para	aqueles	
que deles necessitem.

(B) serviços especiais de prevenção e atendimento médico 
e	psicossocial	às	vítimas	de	negligência,	maus-tratos,	
exploração,	 abuso,	 crueldade	 e	 opressão;	 serviço	
de	 identificação	 e	 localização	 de	 pais,	 responsável,	
crianças e adolescentes desaparecidos.

(C)	 criação	 e	 manutenção	 de	 programas	 específicos,	
observada	a	descentralização	político-administrativa	e	
proteção	 jurídico-social	por	entidades	de	defesa	dos	
direitos da criança e do adolescente.

(D)	 políticas	 e	 programas	 destinados	 a	 prevenir	 ou	
abreviar o período de afastamento do convívio familiar 
e	a	garantir	o	efetivo	exercício	do	direito	à	convivência	
familiar de crianças e adolescentes.

De acordo com o artigo 25 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, entende-se por família natural a 
comunidade formada

(A) pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.
(B) pelos pais ou pelas mães e seus vizinhos.
(C) somente por um dos pais.
(D)	 por	 seus	 descendentes,	 vizinhos,	 amigos	 e	 um	 dos	

pais.

As entidades que desenvolvem programas de 
internação têm as seguintes obrigações, EXCETO

(A)	 observar	os	direitos	e	garantias	de	que	são	titulares	os	
adolescentes.

(B)	 propiciar	escolarização	e	profissionalização.
(C)	 manter	 programas	 de	 capacitação	 profissional	 aos	

familiares.
(D) reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo 

máximo	de	seis	meses,	dando	ciência	dos	resultados	
à autoridade competente.

(A)	 Constitui-se	 crime	 punível	 com	 reclusão,	 dificultar,	
sem	justa	causa,	o	acesso	de	alguém	a	qualquer	cargo	
público,	por	motivos	derivados	de	sua	deficiência.

(B)	 Constitui-se	crime	punível	sem	reclusão,	negar,	sem	
justa	causa,	a	alguém,	por	motivos	derivados	de	sua	
deficiência,	emprego	ou	trabalho.

(C)	 Constitui-se	 crime	 punível	 sem	 reclusão,	 recusar,	
retardar	ou	dificultar	 internação	ou	deixar	de	prestar	
assistência	médico-hospitalar	e	ambulatorial,	quando	
possível,	à	pessoa	portadora	de	deficiência.

(D)	 Constitui-se	 crime	 punível	 sem	 reclusão,	 deixar	
de	 cumprir,	 retardar	 ou	 frustrar,	 sem	 justo	motivo,	 a	
execução	de	ordem	 judicial	expedida	na	ação	civil	a	
que alude esta Lei.

Na Política de Assistência Social, para que se 
fortaleça a ideia de sistema e a co-responsabilidade 
entre as três esferas de governo e para que 
municípios, Distrito Federal e estados sejam 
inseridos no financiamento federal, deverão 
ser atendidas algumas condicionalidades. São 
algumas das condições gerais para transferência 
de recursos federais, EXCETO

(A)	 comprovar	 a	 execução	 orçamentária	 e	 financeira	
dos	 recursos	 próprios	 do	 tesouro	 e	 recebidos	 em	
co-financiamento	 destinados	 à	 Assistência	 Social,	
aprovada pelos respectivos conselhos.

(B)	 comprovar	o	acompanhamento	e	controle	da	gestão	
pelos respectivos conselhos, demonstrados através 
da	aprovação	do	Relatório	Anual	de	Gestão,	no	caso	
dos	municípios	e	do	Distrito	Federal,	e	do	relatório	de	
execução do plano de Assistência Social, no caso dos 
Estados.

(C)	 constituir	 Unidade	 Orçamentária	 para	 o	 Fundo	 de	
Assistência Social do município, contemplando 
apenas os recursos federais destinados à Política de 
Assistência Social.

(D)	 alimentar	as	bases	de	dados	do	SUAS-Web.

O Estatuto do Idoso em seu Art. 4°, diz:  Nenhum 
idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, 
discriminação, violência, crueldade ou opressão, 
e todo atentado aos seus direitos, por ação ou 
omissão, será punido na forma da lei. Sendo este 
um dever

(A) apenas de seus familiares.
(B)	 apenas	de	seus	familiares	e	amigos.
(C)	 apenas	 de	 seus	 familiares,	 amigos	 e	 vizinhos	

próximos.
(D) de todos, prevenindo a ameaça ou violação aos 

direitos do idoso.

De acordo com o Estatuto do Idoso, preencha a 
lacuna e assinale a alternativa correta.
“O direito ao/à _____________ consiste na 
inviolabilidade da integridade física, psíquica e 
moral, abrangendo a preservação da imagem, 

38

39

40

41

42

43

44



10Cargo: Assistente Social

A Seguridade Social no Brasil é
(A) composta por Educação, Saúde e Assistência Social – 

todas não contributivas.
(B)	 composta	 por	 Saúde	 e	 Assistência	 Social	 -	 não	

contributivas e Previdência Social contributiva.
(C) formada apenas pelas políticas de Saúde e Assistência 

Social	-	não	contributivas.	
(D) composta por Previdência Social, Saúde e Assistência 

Social – todas não contributivas.

São objetivos do SUS, EXCETO
(A)	 a	identificação	e	divulgação	dos	fatores	condicionantes	

e determinantes da saúde.
(B)	 oferecer	cuidados	aos	médicos,	aos	psicológicos,	aos	

dentistas e  farmacêuticos.
(C) a formulação de política de saúde destinada a promover, 

nos campos econômico e social, a observância do 
disposto no § 1º do art. 2º da lei 8080/90.

(D) a assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização	 integrada	 das	 ações	 assistenciais	 e	 das	
atividades preventivas.

 “Um conjunto de atividades que se destina, 
através das ações de vigilância epidemiológica 
e vigilância sanitária, à promoção e proteção 
da saúde dos trabalhadores, assim como visa 
à recuperação e reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 
advindos das condições de trabalho.” Conforme 
descrito no SUS, a definição acima refere-se

(A) à Saúde do Trabalhador.
(B)	 à	Vigilância	do	Trabalhador.
(C) aos Cuidados com o trabalhador.
(D) à Política Nacional do Trabalhador.

Relacione as colunas e assinale a alternativa com 
a sequência correta.

1. Principio Fundamental do Código de Ética.
2. Direito do Assistente Social.

(   ) Garantia do pluralismo, através do respeito 
às correntes profissionais democráticas 
existentes e suas expressões teóricas, 
e compromisso com o constante 
aprimoramento intelectual.

(   ) Opção por um projeto profissional 
vinculado ao processo de construção 
de uma nova ordem societária, sem 
dominação, exploração de classe, etnia e 
gênero.

(   ) Livre exercício das atividades inerentes à 
profissão.

(A) 2, 1, 1.
(B) 1, 2, 2.
(C) 1, 1, 2.
(D) 2, 2, 1.

Ao Assistente Social nas suas relações com os/as 
usuários (as) é vedado

(A) democratizar as informações e o acesso aos 
programas	disponíveis	no	espaço	 institucional,	como	
um	 dos	 mecanismos	 indispensáveis	 à	 participação	
dos/das	usuários	(as).

(B) devolver as informações colhidas nos estudos e 
pesquisas	 aos/às	 usuários/as,	 no	 sentido	 de	 que	
estes	possam	usá-los	para	o	fortalecimento	dos	seus	
interesses.

(C)	 bloquear	o	acesso	dos/das	usuários(as)	aos	serviços	
oferecidos pelas instituições, através de atitudes que 
venham	coagir	e/ou	desrespeitar	aqueles	que	buscam	
o atendimento de seus direitos.

(D)	 informar	 à	 população	 usuária	 sobre	 a	 utilização	 de	
materiais	 de	 registro	 audiovisual	 e	 pesquisas	 a	 eles	
referentes e a forma de sistematização dos dados 
obtidos.

É um dever do Assistente Social nas suas  relações 
com Assistentes Sociais e outros profissionais:

(A)	 ser	 solidário	 com	 outros	 profissionais,	 sem,	 todavia,	
eximir-se	 de	 denunciar	 atos	 que	 contrariem	 os	
postulados	 éticos	 contidos	 no	 Código	 de	 Ética	 do	
Serviço Social.

(B)	 intervir	na	prestação	de	serviços	que	estejam	sendo	
efetuados	por	outro	profissional,	salvo	a	pedido	desse	
profissional;	em	caso	de	urgência,	seguido	da	imediata	
comunicação	ao	profissional;	ou	quando	se	tratar	de	
trabalho	multiprofissional	e	a	intervenção	fizer	parte	da	
metodologia	adotada.

(C)	 prevalecer-se	 de	 cargo	 de	 chefia	 para	 atos	
discriminatórios	e	de	abuso	de	autoridade.

(D) ser conivente com falhas éticas de acordo com 
os	 princípios	 deste	 Código	 e	 com	 erros	 técnicos	
praticados por assistente social e qualquer outro 
profissional.
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O	gabarito	oficial	preliminar	e	o	caderno	de	questões	da	prova	objetiva	estarão	disponíveis	no	
endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br	no	dia	seguinte	à	aplicação	da	prova.	

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão

Resp.
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