
1 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  COROADOS-SP   

ASSISTENTE SOCIAL  
 
 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                  Número de Documento 

   

 

 Este caderno de questões está assim constituído:  
 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

 
 
Destaque aqui 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS SP- ASSISTENTE SOCIAL  

 
Marque aqui as 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 

               

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Legislação 
Informática 
Conhecimento Específico  

10 
05 
05 
10 

Total de questões  30 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 Leia o texto e responda as questões de 1 a 3. 
 
   No balaio da depressão pós-parto 

Síndromes e rótulos caem no gosto da mídia e do povo, 
mas nem sempre explicam o que há com o paciente 

 
Vera Iaconelli 

Psicanalista, fala sobre relações entre pais e filhos, mudanças de costumes 
e novas famílias do século 21 

 
   A mídia adora os rótulos de doenças que dão visibilidade 
aos males da humanidade e o cidadão acredita em cada 
nova síndrome que surge e que, agora sim, vai explicar o 
que se passa com ele. 
Síndromes são um bom exemplo da busca por nomear 
coisas que não sabemos de fato por que ocorrem e que 
juntamos em grupos de sintomas aleatórios para depois 
buscar os tratamentos adequados a preços módicos.  
   Mesmo os diagnósticos mais consagrados podem sofrer 
distorções para se tornarem mais palatáveis ao público, o 
que explicaria o fato de que hoje as crianças são grandes 
candidatas ao transtorno do espectro autista (TEA) e 
simplesmente não são mais diagnosticadas como 
psicóticas. 
Em algum lugar da moral psiquiátrica e do senso comum, 
supõe-se maior dignidade no primeiro diagnóstico do que 
no segundo? 
   Um diagnóstico que também caiu nas graças da mídia e 
de alguns profissionais —muitos dos quais não têm 
formação em psicologia, psiquiatria ou psicanálise— é o 
da depressão pós-parto. Espécie de “balaio de gatos” 
dentro do qual qualquer sofrimento que surja depois do 
nascimento de um filho é colocado, a DPP, como se 
costuma chamar, consegue ser dos quadros mais mal 
diagnosticados. 
   Subdiagnosticado quando ocorre, e superdiagnosticado, 
quando não —um verdadeiro feito. O critério parece ser: 
aconteceu depois do nascimento de um filho? É DPP!  
Se não bastasse, ainda faz supor, com o uso do adjetivo 
“pós-parto”, que se trataria de outra categoria de 
depressão.  
Somatizações graves, psicoses, fobias e outras formas de 
sofrimento desaparecem diante das três letrinhas mágicas 
e suas medicações subsequentes —o uso indiscriminado, 
alarmante e sabidamente nocivo de Equilid, é um 
exemplo. 
   Pensemos juntos. O que se passa depois que um bebê 
vem ao mundo? Basicamente os arranjos que você lutou 
tanto para organizar na sua vida serão remanejados num 
longo processo de perdas e ganhos. 
  A palavra mais adequada para lidar com essas perdas é 
luto. Luto não é depressão, o que, embora pareça óbvio, 
nunca é demais lembrar. Ficamos tristes e não há nada de 
errado com isso, a não ser que tenhamos como meta levar 
a vida de um autômato. 
    E quem disse que isso só acontece com as mulheres 
que pariram?  
Os pais de bebês também se deprimem em alarmantes 
10% dos casos. Mulheres que adotaram, ou seja, não 
passaram por processos hormonais ligados à gestação e 
ao parto, fazem seus lutos (o famoso “baby blues”) e, por 
vezes, se deprimem. Os hormônios facilitam o humor mais 
depressivo, mas não justificam uma depressão maior. 
   Assim como no caso de diagnosticar psicose como 
sendo autismo, pois o autismo tornou-se socialmente 
palatável, alguns podem imaginar que o diagnóstico de 

DPP caia melhor do que o simples e perturbador fato de 
que sofremos depois de termos um bebê lindo e saudável. 
Que tipo de mulher ingrata ficaria inconsolável depois de 
ganhar um presente como este?  
    Medicações podem ser muito bem-vindas em casos 
graves de depressão em homens e mulheres, mas não 
nos iludamos. Sem dar a devida dignidade a essa história, 
usando a medicação para calar a boca do paciente, só 
protelamos o inevitável. 
   No balaio de qualquer distúrbio psíquico tem um sujeito 
esperando para ser considerado.  
   De lutos, nós brasileiros deveríamos entender mais. 
  

Acesso em < https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vera-
iaconelli/2018/04/no-balaio-da-depressao-pos-parto.shtml> 10/03/2018. 

 

 
1) Analise as afirmações sobre o texto “No balaio da 
depressão pós-parto” 
I) Há uma certa “romantização” social sobre o fato de  
ser mãe e muitas vezes esquecem que são pessoas 
que têm sentimentos, angustias, medo que deram à 
luz a outra.  
II) No texto mostra que as classificações das 
síndromes são avanços que podem ajudar doenças 
psicológicas graves.  
III) No texto mostra que vários dos sintomas que 
afligem as mães logo após o nascimento do primeiro 
filho, é a depressão pós- parto.  
IV) No texto mostra que os sentimentos de perda à 
uma nova mãe é comum, uma vez que ao ter um filho 
pode causar grandes mudanças e até mesmo algumas 
perdas em outros campos de suas vidas, isso pode 
acarretar alguns sentimentos e reações ruins, não 
necessariamente depressão.  
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) II e IV.   
b) I e IV. 
c) III e IV.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
2)  Assinale a alternativa acerca da característica do 
gênero textual do texto apresentado anteriormente.  
a) O texto é uma lenda uma vez que apresenta vários 
acontecimentos reais e fictícios mostrando a tradição de 
uma sociedade.  
b) O texto é um artigo de opinião já que a autora se 
posiciona diante de um acontecimento ou ação que 
envolve aspectos sociais.  
c) O texto é uma notícia já que está publicada no jornal 
folha e mostra acontecimentos reais sem se posicionar 
acerca do assunto.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
 3) Marque V para verdadeiro e F para falso sobre as 
informações do texto.  
(   ) Mais de 10% dos pais, ou seja mãe e pai, sofrem 
com algum tipo de tristeza ao nascer do filho.  
(  ) A mídia não tem influência alguma sobre a 
prescrição médica.  
(   )  No trecho “ Espécie de “balaio de gatos” dentro 
do qual qualquer sofrimento que surja depois do 
nascimento de um filho é colocado, a DPP, como se 
costuma chamar, consegue ser dos quadros mais mal 
diagnosticados.” A expressão popular  entre aspas, 
dentro do texto refere-se a classificação falha de 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vera-iaconelli/2018/04/no-balaio-da-depressao-pos-parto.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vera-iaconelli/2018/04/no-balaio-da-depressao-pos-parto.shtml
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sentimentos que os pais carregam após terem um 
bebê.  
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) V- F-F. 
b) V-F-F. 

   c) F-F-V. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Assinale a alternativa que NÃO apresente um vício 
de linguagem: 
a) Eu vi com os meus próprios olhos.  
b) Você deve comparecer pessoalmente ao Hospital. 
c) Pegue o pegador de macarrão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma 
antítese: 
a) A felicidade e a tristeza andam de mãos dadas. 
b) O soldado contava suas derrotas e vitórias. 
c) Ela passou dessa para uma melhor. 
d) Nenhuma das alternativas  
 
6) Assinale a alternativa que NÃO apresenta a 
ambiguidade. 
a) Ouvi falar da festa no restaurante. 
b) A mãe de Pedro entrou na garagem com o carro dela. 
c) Vi o João andando com seu carro. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Analise as frases que possuem sinonímias e 
assinale a alternativa CORRETA:  
I) A menina está muito feliz / A menina está 
muito contente. 
II) José mora bem longe da escola / José mora 
bem distante da escola. 
III) O corredor está largo! / o corredor está estreito! 
a) Apenas II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
8) Assinale a alternativa que apresenta a explicação 
sobre a construção do humor da tirinha de Mafalda.   

 
a) A construção de humor acontece com a existência  da 
polissemia na palavra veículos, Mafalda se engana e 
interpreta o sentido dessa palavra como meio de 
transporte, além de criticar a cultura trazida pela mídia às 
pessoas.   
b) A construção de humor acontece nas onomatopeias 
apresentadas nos quadrinhos, deixando a tirinha mais 
próxima da realidade do leitor.  
c) A construção de humor acontece apenas por haver uma 
crítica televisão como forma de cultura.  
d) Nenhuma das alternativas 
 
9) Assinale a alternativa em que a palavra grifada 
tenha sentindo de medida 
a) O cumprimento da calça está certo! 

b) Depois de muitas negociações, o acordo entre os dois 
países foi cumprido. 
c) Ele a cumprimentou como se estivessem sozinhos na 
festa 
d) Nenhuma das alternativas  

 
10) Assinale a alternativa cujas palavras preencham 
corretamente as lacunas das proposições: 
I) O motorista ____________ as leis de trânsito, por 
esse motivo, a pena ____________ foi a suspensão da 
habilitação. 
II) Os erros foram ____________ depois que os 
candidatos do concurso perceberam as falhas. 
III) O ____________ de entorpecentes tem sido 
duramente combatido pela Polícia Federal. 
a) infringiu – infligida – ratificados –– tráfico  
b) infligiu – infringiu – retificados – tráfego  
c) infringiu – infligida – retificados – tráfico  
d) Nenhuma das alternativas.  

 
LEGISLAÇÃO 

11)  Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho art. 
67 é CORRETO afirmar: 
a) Será assegurado a todo empregado um descanso 
semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, o qual, 
salvo motivo de conveniência pública ou necessidade 
imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no 
todo ou em parte. 
b) Será assegurado a todo empregado um descanso 
semanal de 12 (doze) horas consecutivas, o qual, salvo 
motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa 
do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em 
parte. 
c) Será assegurado a todo empregado um descanso 
semanal de 8 (oito) horas consecutivas, o qual, salvo 
motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa 
do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em 
parte. 
d) Nenhuma das alternativas  
 
12) De acordo com a Consolidação das Leis do 
Trabalho:  Será obrigatório exame médico, por conta 
do empregador, nas condições estabelecidas neste 
artigo e nas instruções complementares a serem 
expedidas pelo Ministério do Trabalho, EXCETO: 
a) na admissão.                   
b) na demissão.                      
c) no retorno das férias.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Complete a lacuna.  De acordo com a Lei nº 8.142, 
de 28 de Dezembro de 1990. art. 1°. 
A ____________reunir-se-á a cada quatro anos com a 
representação dos vários segmentos sociais, para 
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para 
a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde. 
a) Conferência da saúde  
b) Conselho da saúde  
c) Conselho Nacional da saúde  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Estatuto da Criança e do adolescente (ECA)Art. 10. 
Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.142-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.142-1990?OpenDocument


5 

 

saúde de gestantes, públicos e particulares, são 
obrigados a: 
I) manter registro das atividades desenvolvidas, 
através de prontuários individuais, pelo prazo de dois 
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. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) De acordo com a Consolidação das Leis do 
Trabalho  Art. 198. Assinale a alternativa CORRETA.  
a) É de 60 kg (sessenta quilogramas) o peso máximo que 
um empregado pode remover individualmente, 
ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho 
do menor e da mulher.  
b) É de 100 kg (cem quilogramas) o peso máximo que um 
empregado pode remover individualmente, ressalvadas as 
disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da 
mulher.  
c)  É de 90 kg (noventa quilogramas) o peso máximo que 
um empregado pode remover individualmente, 
ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho 
do menor e da mulher.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
INFORMÁTICA   

16) O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos para 
escritório que contém vários programas já conhecidos 
de outras versões desta suíte. Sobre o Microsoft 
Office 2013 é INCORRETO afirmar: 
a) Passa a ser oferecido como uma combinação de 
serviço na nuvem com aplicativos locais. 
b)  Permite que usuários alternem entre vários dispositivos 
e encontre o mesmo ambiente de trabalho em todos eles. 
c) Suporta anotações feitas com caneta na tela sensível 
ao toque. Anotações manuscritas podem ser convertidas 
em texto digital.  
d) Nenhuma das alternativas. 

17)  O Sistema Operacional é um dispositivo lógico-
físico que realiza trocas entre o usuário e o 
computador. Assinale a alternativa CORRETA sobre 
sistema operacional Windows: 
a) Sistema operacional em janelas. 
b) Sistema operacional de código aberto. 
c) Sistema operacional de código  fechado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Complete a lacuna a seguir: O 
______________________é um aplicativo de 
gerenciamento de arquivos já instalado nos 
computadores com sistema Windows.   
a) Windows Write 
b) Windows Explorer 
c) Windows Microsoft 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
19) Acerca de assinatura  digital é CORRETO afirmar: 

a) É assinado digitalmente por uma autoridade 
certificadora, e que contém diversos dados sobre o 
emissor e o seu titular. 
b) A função precípua da assinatura  digital é a de vincular 
uma pessoa ou uma entidade a uma chave pública. 
c) É uma modalidade de assinatura eletrônica, resultado 
de uma operação matemática que utiliza algoritmos de 
criptografia assimétrica e permite aferir, com segurança, a 
origem e a integridade do documento. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20)  Existe algumas maneiras de ajudar a proteger seu 
computador de ameaças potenciais de segurança. 
Sendo uma delas o firewall, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) Ajuda a proteger o computador contra vírus, worms e 
outras ameaças à segurança. 
b) Ajuda a proteger o  computador, impedindo o acesso de 
hackers ou software mal-intencionado. 
c) Ajuda a proteger o computador contra spyware e outros 
possíveis softwares indesejados. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

21)   Sobre o CRAS, analise as afirmativas.  
I) É de responsabilidade do CRAS deve realizar e 
organizar o mapa da rede socioassistencial e 
promover a inserção das famílias nas respectivas 
políticas e serviços, assim como encaminhar a 
população para as demais políticas públicas e sociais. 
II) O CRAS é o centro voltado ao atendimento apenas 
de crianças e adolescente.  
III)  O CRAS geralmente está localizado em áreas de 
vulnerabilidade social, executa serviços de proteção 
social. 
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Apenas I e II.  
b) Apenas II e III.  
c) Apenas I e III.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
22) A Política Nacional da Assistência Social é medida 
de proteção básica de assistência social, assinale a 
alternativa que NÃO corresponda essas medidas.  
a) Programa de atenção integral às famílias. 
b) Programa de inclusão produtiva e projetos de 
enfrentamento da pobreza. 
c) Programas de incentivo ao protagonismo juvenil e de 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
23) Assinale a alternativa que corresponde aos grupos 
de pessoas que fazem parte da Proteção social 
especial de alta complexidade. 
a) Pessoas sem acesso a saúde pública.  
b) Necessidade de ser retirada do lar por maus tratos.  
c) Pessoas desempregadas.  
d) Nenhuma das alternativas.  

 
24) De acordo com a Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente .Art. 19.  É direito da criança 
e do adolescente ser criado e educado no seio de sua 
família e, excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária, em 
ambiente que garanta seu desenvolvimento 
integral.  Com base nessa informação assinale a 
alternativa CORRETA : 
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a) a criança ou adolescente que estiver inserido em 
programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua 
situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses, 
devendo a autoridade judiciária competente, com base em 
relatório elaborado por equipe interprofissional ou 
multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela 
possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação 
em família substituta 
b) a criança ou adolescente que estiver inserido em 
programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua 
situação reavaliada, no máximo, a cada 7 (sete) meses, 
devendo a autoridade judiciária competente, com base em 
relatório elaborado por equipe interprofissional ou 
multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela 
possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação 
em família substituta 
c) a criança ou adolescente que estiver inserido em 
programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua 
situação reavaliada, no máximo, a cada 1 (um,) ano, 
devendo a autoridade judiciária competente, com base em 
relatório elaborado por equipe interprofissional ou 
multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela 
possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação 
em família substituta 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25)  Segundo a Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente Art. 36. Assinale a alternativa 
CORRETA.  
a) A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa 
de até 18 (dezoito) anos incompletos.         
b) A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa 
de até 20 (vinte) anos completos. 
c) A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa 
de até 18 (dezoito) anos completos.         
d) Nenhuma das alternativas.  
 
26) Segundo o código de  ética são deveres do 
Assistente social  . EXCETO: 
a) Desempenhar sua atividade com zelo diligencia e 
consciência da própria responsabilidade; 

b) Abster‐se de atos ou manifestações incompatíveis com 
a dignidade da profissão; 
c) Exercer sua autoridade de forma a limitar o direito do 

cliente de decidir sobre sua pessoa e seu bem‐estar 
d) Nenhuma das alternativas 

 
27)  Segundo o código de ética Art. 15 - Constitui 
direito do assistente social manter o sigilo 
profissional. Com base nessa informação assinale a 
alternativa INCORRETA.  
a) O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o 
assistente social tome conhecimento, como decorrência 
do exercício da atividade profissional.  
b) É vedado ao assistente social revelar sigilo profissional.  
c) A quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem 
de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não 
fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do usuário, 
de terceiros e da coletividade. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Sobre o programa social de transferência de renda 
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) assinale 
alternativa que corresponde a finalidade do referido 
programa: 
a) Resgatar jovens em situação de risco social, 
objetivando sua reinserção no sistema educacional e sua 

iniciação no mercado de trabalho e favorecendo a 
transformação social de sua comunidade. 
b) Retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 
anos da prática do trabalho precoce, exceto na condição 
de aprendiz a partir de 14 anos. 
c) Garantir renda mínima a famílias carentes que tenham 
filhos entre seis e quinze anos matriculados e 
frequentando o ensino fundamental, contribuindo para a 

   redução da repetência e da evasão escolar. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
29) De acordo com a Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do 
Idoso.  Art. 28. O Poder Público criará e estimulará 
programas de: EXCETO: 
a) profissionalização especializada para os idosos, 
aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades 
regulares e remuneradas; 
b) preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, 
com antecedência mínima de 1 (um) ano, por meio de 
estímulo a novos projetos sociais, conforme seus 
interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais e 
de cidadania; 
c) estímulo às empresas privadas para admissão de 
idosos ao trabalho; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30)  São considerados público usuário da Política de 
Assistência Social, cidadãos e grupos que se 
encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, 
tendo algumas proteções afiançadas: Marque 
V(verdadeiro) e F(falso) sobre essas proteções: 
(  ) A proteção social especial  tem como objetivos 
prevenir situações de risco por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 
(  )A proteção social básica deve priorizar a 
reestruturação dos serviços de abrigamento dos 
indivíduos que, por uma série de fatores, não contam 
mais com a proteção e o cuidado de suas famílias, 
para as novas modalidades de atendimento. 
(  ) A proteção social especial de média complexidade 
são serviços que oferecem atendimentos às famílias e 
indivíduos com seus direitos violados, mas cujos 
vínculos familiar e comunitário não foram rompidos. 
Assinale a alternativa que condiz com a sequência 
CORRETA: 
a) V, V, F. 
b) F, F, V. 

  c) V, V, F. 
  d) Nenhuma das alternativas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


