
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 

EMPREGO PÚBLICO / CONCURSO PÚBLICO 
PROVA OBJETIVA 

 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

CANDIDATO (A): ______________________________________________ 

 

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS: 

✓ Comunicar-se com outros candidatos.  

✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos 

eletrônicos.  

✓ Sair com material referente à prova.  

✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.  

 
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.  
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas 
trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e 
trocará o seu caderno.  
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). 
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma 
questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será 
anulada.  
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA 
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha 
ou lápis.  
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.  
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em 
hipótese alguma.  
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.  
08 – 40 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE 
CADERNO.  
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão 
de Resposta.  
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes 
na sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso.  
11. A duração da prova será de Quatro Horas. 
 
 
Anote aqui suas respostas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 



  



 

01. Está incorreto quanto à concordância: 
 

a) Ela tem irmão e primo pequenos. 
b) Ela tem boa talento e memória. 
c) Os alunos resolveram mesmo o problema. 
d) As flores estavam meio secas.  

 
02. “José Prequeté ficou com ódio e insultou a mãe do herói, porém este não fez caso 
não, deu uma gargalhada e foi seguindo.” (Mário de Andrade)  

 
O trecho sublinhado na frase acima corresponde a: 
 

a) Oração coordenada sindética aditiva. 
b) Oração coordenada sindética adversativa. 
c) Oração coordenada assindética. 
d) Oração coordenada sindética explicativa. 

 
03. São palavras que apresentam, entre si, certa semelhança tanto na grafia quanto 
na pronúncia: 

 
a) Parônimos. 
b) Homônimos. 
c) Homônimos Homógrafos. 
d) Homônimos Homófonos. 

 
04. Não correspondem a sinônimos: 

 
a) Maciço – Compacto. 
b) Ratificar – Confirmar. 
c) Insipiente – Fidedigno. 
d) Retificar – Corrigir. 

 
05. “Venha, não me abandone; só você pode me salvar!” 

 
Na frase acima, o que se anuncia após o ponto e vírgula tem valor: 
 

a) Consecutivo. 
b) Condicional. 
c) Concessivo. 
d) Explicativo. 

 
06. Em qual das alternativas a frase está ortograficamente correta: 

 
a) O dosel da adolesente mais parecia um carrocel. 
b) O dosel da adolecente mais parecia um carroseu. 
c) O dossel da adolescente mais parecia um carrossel. 
d) O docel da adolescente mais parecia um carroscel. 

 
 
07. “Avançamos muito na ciência, mas a perplexidade essencial é a mesma.” 

 
Na frase acima o termo sublinhado pode ser substituído sem que haja alteração de sentido 
por: 



 
a) Ainda assim. 
b) Por conseguinte. 
c) Portanto. 
d) Pois.  

 
08. Assinale a alternativa em que ambas as palavras estejam corretamente escritas: 
 

a) Mísil – Picina. 
b) Puleiro – Revéz. 
c) Obssessão – Tijela. 
d) Misto – Monge. 

  
09. A figura de construção que repete termos de mesmo significado, com o intuito de 
dar ênfase a uma expressão denomina-se de: 
 

a) Zeugma. 
b) Silepse. 
c) Pleonasmo. 
d) Polissíndeto. 

     
10. O vício de linguagem denominado de ambiguidade também pode ser chamado de: 
 

a) Anfibologia. 
b) Eufemismo. 
c) Ironia. 
d) Prosopopéia. 

 
11. Uma aplicação de R$ 1.250,00 durante 3 meses a uma taxa de juros compostos de 

2% ao mês rende um montante igual a: 

 

a) R$ 1.326,51 
b) R$ 1.350,52 
c) R$ 1.485,26 
d) R$ 2.160,00 

 

12. Pedro foi ao shopping e comprou os presentes de Natal conforme demonstrado 

na tabela abaixo. 

 

Presente  Custo  

Presente I - 

Presente II Dobro do Presente I 

Presente III 25% do Presente II 

 

Com base na tabela e sabendo que Pedro gastou um valor total de R$ 105,00 com os 

presentes, é correto afirmar que o valor pago pelo presente III foi de:



 

a) R$ 15,00 
b) R$ 30,00 
c) R$ 60,00 
d) R$ 90,00 

 

13. Acerca dos números primos, analise. 
 

I- O número 11 é um número primo; 
II- O número 71 não é um número primo; 
III- Os números 20 e 21 são primos entre si. 

 
Dos itens acima: 

 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 

14. Acerca das progressões aritméticas e geométricas, analise. 

I- Sendo a PA (2, 5, 8, 11, 14, ...). A razão desta PA é 𝑟 = +3. Como 𝑟 > 0, então a 

PA é crescente. 

II- A soma dos termos de uma PA é dada por 𝑆𝑛 =
(𝑎1+𝑎𝑛)

2
∗ 𝑛; 

III- A fórmula do termo geral de uma PG é dada por 𝑎𝑛 = 𝑎1 + 𝑞𝑛−1. 

 

Dos itens acima: 
 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item III está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 

15. Analisando o triângulo retângulo abaixo, podemos estabelecer as relações 

trigonométricas seno, cosseno e tangente para o ângulo x. Com base nisso, assinale 

a alternativa correta: 

 

 

 



 

a) sin 𝑥 =
𝐵

𝐴
; cos 𝑥 =

𝐶

𝐴
; tan 𝑥 =

𝐶

𝐵
. 

b) sin 𝑥 =
𝐶

𝐴
; cos 𝑥 =

𝐵

𝐴
; tan 𝑥 =

𝐵

𝐶
. 

c) sin 𝑥 =
𝐶

𝐵
; cos 𝑥 =

𝐵

𝐶
; tan 𝑥 =

𝐶

𝐵
. 

d) sin 𝑥 =
𝐶

𝐴
; cos 𝑥 =

𝐵

𝐴
; tan 𝑥 =

𝐶

𝐵
. 

 

16. Acerca da competência, prevista expressamente no art. 8º da Lei Orgânica do Município 
de Santa Terezinha do Progresso/SC, analise as assertivas abaixo:  
 

I- Compete ao Município exigir do proprietário do solo urbano não identificado, subtilizado ou 
não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, na forma de plano diretor, sob 
pena, sucessivamente de parcelamento ou edificações compulsórios, impostos sobre a 
propriedade urbana progressivos no tempo e desapropriação, sendo dispensado o justo 
pagamento em moedas correntes; 

II- Compete ao Município legislar supletivamente sobre licitações e contratos em todas as 
modalidades, para a administração municipal, direta ou indireta, exceto as fundações públicas 
e as empresas sob seu controle, as normas da legislação federal;  

III- Compete ao Município estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e 
regulamentos; 

IV- Constituir a guarda municipal destinada a proteção de seus bens, serviços e instalações, 
conforme dispuser a lei;  

 
Nesse caso, está(ão) corretas: 

 
a) Apenas as afirmativas III e IV; 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV; 
c) Apenas as afirmativas I e II;  
d) Nenhuma das afirmativas. 

 
 

17. Conforme previsão constante na Lei Orgânica do Município de Santa Terezinha do 
Progresso/SC, a iniciativa de Leis Complementares e Ordinárias cabe a qualquer vereador ou 
comissão, ao Prefeito e aos cidadãos na forma e nos casos nela previstos. Acerca das Leis 
(Subseção III), analise as assertivas abaixo: 
 
( ) São de iniciativa concorrente do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores as 
Leis que fixem ou modifiquem o efetivo da guarda municipal; 
( ) O projeto de Lei aprovado será enviado com o autógrafo, ao Prefeito que, aquiescendo o 
sancionará; Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Prefeito importará em sansão; 
( ) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à mesa da Câmara Municipal, de projeto 
de Lei subscrito por, no mínimo, 5 % da população do município;  
( )  As Leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. 
 

Julgue as proposições acima e considerando-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F), 
assinale a alternativa que exprime a sequência correta, de cima para baixo: 
 

a) V, F, V, V; 
b) F, V, F, V; 
c) F, V, V, F; 
d) V, F, V, F; 
 



 

18. De acordo com previsão expressa do art. 120 da Lei Orgânica do Município de Santa 
Terezinha do Progresso/SC, acerca do meio ambiente, são áreas de proteção permanente, 
exceto:  

 
a) As áreas de proteção das nascentes dos rios;  
b) As áreas que abrigam exemplares raros da fauna e da flora, como aqueles que sirvam como 

local de pouso ou reprodução de espécies migratórias; 
c) As áreas de mata nativa e de reflorestamento cogente;  
d) As áreas estuárianas; 

 

19. Nos termos do que prevê expressamente o art. 45 da Lei Complementar nº. 10/2009 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Terezinha do Progresso), além do 
vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens, exceto:  

 
a) Indenizações; 
b) Gratificações; 
c) Adicionais; 
d) Premiações. 

 
20. Conforme art. 103 da Lei Complementar nº. 10/2009, são infrações disciplinares, entre 
outras definidas em Lei, puníveis com demissão qualificada, afora:  
 

a) Indisciplina ou insubordinação;  
b) Dilapidação do patrimônio Público; 
c) Qualquer ato de manifesta improbidade, no exercício da função pública; 
d) Lesão aos cofres púbicos. 

 

21. Constitui atribuição privativa do Assistente Social: 

a) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, 
programas e projetos na área de Serviço Social. 

b) Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e 
serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades. 

c) Planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de 
Serviço Social.  

d) Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às 
políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da 
coletividade.  
 

22. Sobre o sigilo profissional, conforme disposto no Código de Ética profissional do 

Assistente Social, é incorreto afirmar:  

a) O sigilo protegerá o/a usuário/a em tudo aquilo de que o/a assistente social tome 
conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional. 

b) Em trabalho multidisciplinar só poderão ser prestadas informações dentro dos limites 
do estritamente necessário. 

c) É vedado ao/à assistente social revelar sigilo profissional. 
d) Constitui dever do/a assistente social manter o sigilo profissional. 

 

23. Sobre o tema da instrumentalidade em Serviço Social, leia as afirmativas a seguir 

e marque a correta:  



 

a) O estudo social é utilizado no meio judiciário como mais um elemento de prova, com 
a finalidade de dar suporte à decisão judicial, a partir de uma determinada área do 
conhecimento, no caso, o Serviço Social.  

b) A perícia social é um processo metodológico específico do Serviço Social, que tem 
por finalidade conhecer com profundidade, e de forma crítica, uma determinada 
situação ou expressão da questão social.  

c) A reflexão que busca extrair dos processos sociais suas determinações concretas, 
seu caráter ontológico, considera que os processos sociais possuem uma 
racionalidade objetiva; um núcleo fundante por meio do qual torna-se possível à 
razão apreender tanto sua legalidade tendencial quanto suas possibilidades internas 
situa-se no campo da instrumentalidade da profissão. 

d) Pela sua natureza contraditória, a instrumentalidade da profissão conserva e 
reproduz aspectos do modo de ser capitalista, e não os nega, pois não consegue 
superá-los.  

 

24. O Serviço Social tem na questão social a base de sua fundação como 

especialização do trabalho. A questão social é apreendida como: 

a) Contradição fundamental da sociedade socialista: trabalho coletivo e enriquecimento 
individual. 

b) O conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que 
tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, enquanto a 
apropriação dos seus frutos mantém-se privada. 

c) A diversidade existente na sociedade: credo, raça, gênero, faixa etária, 
nacionalidade, entre outros. 

d) O processo de urbanização e industrialização que melhorou a condição de vida da 
sociedade. 

 

25. O processo de renovação do Serviço Social no Brasil ocorreu a partir da erosão 

do Serviço Social tradicional, culminando no movimento de reconceituação. Esse 

processo se desenvolveu em três direções. Quais são elas? 

a) Perspectiva Modernizadora, Reatualização do Conservadorismo e Intenção de 
Ruptura. 

b) Positivismo, Reatualização do Conservadorismo e Marxismo. 
c) Conservadorismo Profissional, Movimento de Reconceituação e Intenção de 

Ruptura. 
d) Perspectiva Modernizadora, Ruptura e Positivismo. 

 

26. Em relação aos Seminários de Teorização do Serviço Social assinale a opção 

incorreta. 

a) O Seminário de Araxá foi realizado em março de 1967 em Minas Gerais. A 
elaboração do documento de Araxá contou com a participação de 38 assistentes 
sociais e abordou a crise do Serviço Social, com vistas a uma revisão teórica e 
metodológica, com a adequação da profissão à realidade brasileira. 

b) O Seminário de Sumaré aconteceu no Rio de Janeiro em 1978 e contou com a 
participação de 25 assistentes sociais. Teve por objetivo por objetivo a continuação 
dos estudos iniciados no I Seminário de Teorização do Serviço Social, abordando os 
temas da cientificidade, da fenomenologia e da dialética. 



 

c) O Seminário de Teresópolis aconteceu no Rio de Janeiro em janeiro de 1980. O tema 
do evento foi a profissionalização do Serviço Social frente a realidade brasileira, 
reforçando a discussão realizada no segundo seminário. 

d) No Seminário do Alto da Boa Vista, realizado em 1984, houve uma maior 
preocupação de aproximar a prática aos conceitos, buscando entender o contexto 
político e ideológico em que ocorre a intervenção profissional, visando à melhor 
compreensão do Serviço Social e sua identidade histórica, sociocultural e política.  

 

27. É objetivo da atenção ofertada pelos serviços do CREAS: 

a) Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade 
de vida.  

b) Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação 
de situações de fragilidade social vivenciadas.  

c) Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo 
e a autonomia das famílias e comunidades.  

d) A prevenção de agravamentos e da institucionalização. 
 

28. Conforme o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de forma articulada na 

elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de 

castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas 

de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações, exceto: 

a) A promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da 
criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico 
ou de tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos 
humanos.  

b) A parceria entre Conselho Tutelar e o Conselho de Assistência Social, a fim de 
segurar condições de trabalho e de ação voltados à promoção, proteção e defesa 
dos direitos da criança e do adolescente.  

c) A formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e 
assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa 
dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências 
necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao 
enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente.  

d) O apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam 
violência contra a criança e o adolescente.  

 

29. Não é corretor afirmar de acordo com a Lei Orgânica da Saúde (LOS): 

a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

b) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde é 
objetivo do Sistema Único de Saúde SUS.  

c) A assistência às pessoas está incluída no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS).  

d) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja 
diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão 
organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade 
crescente. 



 

 

30. Ainda segundo a LOS, à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) 

compete: 

 

a) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.  
b) Fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento 

emergencial. 
c) Realizar pesquisas e estudos na área de saúde.  
d) Implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados.  

 

31. A assistência social tem por objetivo: 

a) Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo.  

b) A proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da 
incidência de riscos.  

c) Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação 
das políticas e no controle das ações em todos os níveis.  

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

 

32. Conforme estabelece a Lei Orgânica de Assistência Social, o funcionamento das 

entidades e organizações de assistência social depende: 

a) De prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, ou no 
Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. 

b) Do alcance de declaração de utilidade pública.  
c) Do estabelecimento de convênios com entes governamentais. 
d) Da instituição do Fundo Municipal de Assistência Social.  

 

33. A Assistência Social como política de proteção social configura-se como uma 

nova situação para o Brasil. Ela significa garantir a todos, que dela necessitam, e sem 

contribuição prévia a provisão dessa proteção. Em conformidade com a Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS), a opção que se construiu para exame da 

política de assistência social na realidade brasileira parte da defesa de um certo modo 

de olhar e quantificar a realidade, a partir de: 

a) Uma visão social capaz de identificar forças e fragilidades que as diversas situações 
de vida possua. 

b) Uma visão social capaz de entender que a população tem apenas necessidades.  
c) Uma visão social capaz de captar as diferenças sociais, entendendo que as 

circunstâncias e os requisitos sociais circundantes do indivíduo e dele em sua família 
são determinantes para sua proteção e autonomia. 

d) Uma visão social de desproteção, o que supõe conhecer os riscos, as 
vulnerabilidades sociais a que estão sujeitos, bem como os recursos com que conta 
para enfrentar tais situações com menor dano pessoal e social possível. 

 



 

34. Ainda segundo a PNAS, A proteção social deve garantir as seguintes seguranças, 

exceto: 

a) Segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia).  
b) Segurança de acolhida.  
c) Segurança de inclusão social.  
d) Segurança de convívio ou vivência familiar. 

 

35. Leia as afirmativas abaixo e assinale a opção correta: 

 I- O SUAS, cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo, constitui-se na 

regulação e organização em todo o território nacional das ações socioassistenciais. Os 

serviços, programas, projetos e benefícios têm como foco prioritário a atenção às famílias, 

seus membros e indivíduos e o território como base de organização, que passam a ser 

definidos pelas funções que desempenham, pelo número de pessoas que deles necessitam 

e pela sua complexidade; 

 II- O SUAS materializa o conteúdo da LOAS, cumprindo no tempo histórico dessa 

política as exigências para a realização dos objetivos e resultados esperados que devem 

consagrar direitos de cidadania e inclusão social; 

 III- O SUAS define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à execução 

da política de assistência social possibilitando a normatização dos padrões nos serviços, 

qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e resultado, nomenclatura dos serviços 

e da rede socioassistencial.  

a) As afirmativas I e II estão corretas.  
b) As afirmativas I e III estão corretas.  
c) As afirmativas II e III estão corretas.  
d) As afirmativas I, II e III estão corretas.  

 

36. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. A garantia 

de prioridade compreende:   

a) Prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. 
b) Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência.  
c) É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. 
d) Destinação privilegiada de recursos privados nas áreas relacionadas com a proteção 

ao idoso.  
 

37. Conforme estabelece o Estatuto do Idoso, no sistema de transporte coletivo 

interestadual observar-se-á:  

 

a) Desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os 
idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 03 (três) 
salários-mínimos. 



 

b) Desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os 
idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) 
salários-mínimos. 

c) A reserva de 3 (três) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou 
inferior a 2 (dois) salários-mínimos. 

d) A reserva de, no mínimo, 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda 
igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos.  

 

38. Segundo a Lei da Acessibilidade é correto afirmar:  

a) Barreiras arquitetônicas urbanísticas são as existentes no interior dos edifícios 
públicos e privados.  

b) Barreiras são alguns entraves ou obstáculos que limite ou impeça o acesso.  
c) Elemento da urbanização é qualquer componente das obras de urbanização, tais 

como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamentos para esgotos, 
distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento e distribuição de 
água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico.  

d) Ajuda técnica é o elemento que facilite a autonomia coletiva. 
 

39. Leia as afirmativas abaixo sobre o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (Sinase) e classifique-as em (V) verdadeiro e (F) falso. Na sequência, 

marque a opção correta: 

(__) O SINASE é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, 

político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o processo de apuração 

de ato infracional até a execução de medida socioeducativa; 

(__) O SINASE constitui-se de uma política pública destinada à inclusão do adolescente em 

conflito com a lei que se correlaciona e demanda iniciativas dos diferentes campos das 

políticas públicas e sociais; 

(__) O SINASE tem interfaces com diferentes sistemas e políticas e exige atuação 

indiferenciada que não coadune responsabilização (com a necessária limitação de direitos 

determinada por lei e aplicada por sentença) e satisfação de direitos; 

(__) Por estar inserido no Sistema de Garantia de Direitos, o SINASE deve servir, também, 

como fonte de produção de dados e informações que favoreçam a construção e o 

desenvolvimento de novos planos, políticas, programas e ações para a garantia de direitos 

de todas as crianças e adolescentes, reduzindo-se a vulnerabilidade e a exclusão social a 

que muitos estão expostos. 

a) V-V-F-V. 
b) V-F-V-F. 
c) F-V-F-V. 
d) V-F-F-V. 

 

40. Não se constitui em direito socioassistencial do SUAS:  

a) Direito de equidade rural-urbana na proteção social não contributiva.  
b) Direito de equidade social e de manifestação pública.  
c) Direito do usuário à acessibilidade, qualidade e continuidade.  
d) Direito a inclusão no público de atendimento prioritário no Serviço de Convivência.  


