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1. Esta prova contém 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 4 (quatro) opções 
de respostas em cada uma.  
 
2. O Cartão Resposta será distribuído antes da realização da prova. É de responsabilidade do 
candidato preenchê-lo e devolvê-lo ao (à) fiscal de sala.  
2.1. Ao preencher o Cartão Resposta, observar as instruções específicas nele contidas.  
2.2. Ao fazer a prova, ficar atento (a) aos fatores que anulam uma questão: marcar mais de uma 
letra, rasurar ou deixar de marcar uma das letras.  
2.3. Antes de entregar o Cartão Resposta ao (à) fiscal, verificar cuidadosamente se todas as 
questões apresentaram marcação de resposta.  
 
 
3. Durante as provas, o candidato NÃO deverá: comunicar-se com outros candidatos durante a 
realização das provas; portar indevidamente e/ou fazer uso equipamentos eletrônicos, mesmo que 
desligados, como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; livros, anotações, 
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros 
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc; retirar-se definitivamente 
da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas; levar consigo, ao se retirar 
da sala, o Caderno de Provas. 
 
5. A duração máxima das provas é de 3h00min (3 horas), iniciando as 9h e encerrando às 12h, já 
incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão Resposta. 
 
6. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular 
nas dependências da escola. 
 
7. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair juntos, após a assinatura da frequência e do lacre 
do envelope contendo as provas e os cartões resposta. 

 

 

CADERNO DE PROVAS ARTE/EDUCADOR (A) 
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PORTUGUÊS

QUESTÃO 01) Assinale a alternativa 

correta quanto à ortografia oficial: 

A) Em novembro de 2004, a 

discução sobre aquecimento global 

tronou-se ainda mais acalorada 

B) O problema é que as nações 

como o Brasil e a China recuzam-se a 

reduzir emissões de gases poluentes. 

C) Lei aprovada por unanimidade 

no Senado dos Estados Unidos 

transfere para jurisdição federal o caso 

de Terri Schiavo. 

D) Os americanos afirmam que o 

acordo vai freiar a economia. 

 

QUESTÃO 02) Quantas fonemas 
possuem, respectivamente, as palavras 
olhavam, queriam e 
incompreensíveis? 
A) Seis- sete- dezesseis 
B) Seis- seis- treze 
C) Três- três- sete 
D) Cinco- seis- doze 
 
QUESTÃO 03) Assinale a opção 
incorreta quanto a concordância 
nominal: 
A) Colecinava jornais e revistas 
antigas 
B) Ao meio-dia e meia desceram 
para o almoço 
C) Tinha pelo computador sincero 
respeito e admiração 
D) Ela mesmo se negara a 
conhece-lo melhor. 
 
QUESTÃO 4) Indique a opção que 
preenche corretamente todas as 
lacunas das frases. 
I- Na última ________ do grêmio, o 
orador foi brilhante. 

II- Comprei os livros na 
__________ de brinquedos. 
III- Solicitamos ao diretor a 
__________ de duas salas. 
A) Sessão, seção, cessão 
B) Seção, cessão, sessão 
C) Cessão, seção, sessão 
D) Sessão, cessão, seção 
 
QUESTÃO 05) “O uniforme verde-oliva 
era mais bonito que o verde-claro.” 
Passando a oração para o plural, temos: 
A) Os uniformes verdes-olivas eram 
mais bonitos do que os verdes-claros. 
B) Os uniformes verde-oliva eram 
mais bonitos do que os verdes-claros. 
C) Os uniformes verde-olivas eram 
mais bonitos do que os verde-claros. 
D) Os uniformes verde-oliva eram 
mais bonitos do que os verde-claros. 
 
QUESTÃO 06) Assinale a alternativa 
em que a palavra grifada pertence à 
classe dos substantivos: 
A) O médico louco disse que no 

hospício não havia telefone. 

B) De médico e de louco, todo 

mundo tem um pouco. 

C) “Sou louco por ti, América!” 

D) A cidade julgava o prefeito 

louco. 

 

QUESTÃO 07)  Indique a alternativa 
cuja pontuação esteja correta. 
A) Acredita-se segundo o governo, 
que o projeto beneficie 12 milhões de 
pessoas. 
B) Acredita-se, segundo o governo 
que, o projeto beneficie 12 milhões de 
pessoas. 
C) Acredita-se, segundo o governo, 
que o projeto beneficie, 12 milhões de 
pessoas 
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D) Acredita-se, segundo o governo, 
que o projeto beneficie 12 milhões de 
pessoas 
 
QUESTÃO 08) A alternativa em que o 
emprego do pronome pessoal NÃO 
obedece à norma culta é:  
A) Fizeram tudo para eu ir lá. 
B) Ninguém lhe ouvia as queixas. 
C) O vento traz consigo a 
tempestade. 
D) Trouxemos um presente para si. 
 
QUESTÃO 09) A mesma regra de 
acentuação usadas nas palavras 
monótonas  aplica-se em: 
A) Possível 
B) Técnica 
C) Constituídos 
D) Eficiência 
 
QUESTÃO 10) Dadas as afirmações de 
quem nasce em: 
I-Lima é limenho 
II-Buenos Aires é buenairense 
III-Jerusalém é hierosolimitano 
 
Verifique que está (estão) correto (s): 
 
A) Apenas a afirmação nº 1 
B) Apenas a afirmação nº 2 
C) Apenas a afirmação nº 3 
D) Todas as afirmações. 
 
MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 11) Observe a figura abaixo: 
                     5 

 
                     8 
Conforme dados expostos, a área do 
trapézio é? 
A) 20 
B) 24 

C) 26 
D) 28 
QUESTÃO 12) Considere as figuras 
abaixo: 
          A                    B 
 
 
 
 
E as seguintes afirmações: 
I. A tem 8 faces; 

II.     B tem 8 vértices; 

III.     C tem 6 arestas; 

IV. A é uma pirâmide; 

V. C tem 3 faces triangulares. 

Estão corretas: 
A) I, III e IV, apenas; 

B) II, III e IV, apenas; 

C) I, II e V, apenas; 

D) I, II e III, apenas. 

 
QUESTÃO 13) (2/3)²-1/2+1/3 tem como 
solução: 
A) 5/18  
B) 4/7 
C) 7/18 
D) 15/8 
 
QUESTÃO 14) Maria e Mariquita estão 
preenchendo, juntas, um álbum de 
figurinhas. Maria já colou 1/6 das 
figurinhas e Mariquita colou 3/4 das 
figurinhas. Sabendo que as duas já 
colaram 99 figurinhas podemos afirmar 
que o número do álbum completo é: 
A) 108 
B) 100 
C) 106 
D) 110 
 

QUESTÃO 15) A razão entre as 
medidas da área e do perímetro de um 

triângulo equilátero de lado L é: 
A) 𝐿√3 
        6 

B) 𝐿√3 
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      12   
C) 𝐿√2 
        6 

D) 𝐿√2 
       12 
 

QUESTÃO 16) Para a limpeza de um 
conjunto habitacional, levou-se 10 
dias para a limpeza de dois terços de 
seu espaço total. Para a limpeza de 
seis oitavos da área total desse 
mesmo conjunto habitacional, 
quantos dias seriam gastos? 
A) 10 dias. 
B) 10,5 dias. 
C) 11,25 dias. 
D) 21 dias. 
 
QUESTÃO 17) Num clube de campo 
houve um desfile de modas onde 
compareceram 2.800 pessoas sendo 
que 65% desse total eram mulheres. 
Dessas mulheres, de cada 10, 8 
pagaram a entrada devido a não serem 
sócias do clube. Já os homens que 
compareceram, o percentual que pagou 
foi de 60%. Qual o percentual que pagou 
e qual o valor arrecadado se a entrada 
foi de R$20,00:  
A) 35% pagaram a entrada – valor 
arrecadado: R$1.960,00.  
B) 37% pagaram a entrada – valor 
arrecadado: R$2.720,00.  

C) 73% pagaram a entrada – valor 
arrecadado: R$40.880,00.  

D) 63% pagaram a entrada – valor 
arrecadado: R$35.280,00.  

 

QUESTÃO 18) Na liquidação de roupas 
promovida pela “Loja da Esquina” o 
preço de uma calça foi reduzido em 
8,5% e passou a custar R$ 434,63. Qual 
era o seu preço anterior a liquidação:  
A) R$ 495,00.  

B) R$ 483,50.  

C) R$480,00.  

D) R$475,00.  

 

QUESTÃO 19) Na classe em que Stela 
estuda tem 42 alunos sendo 18 rapazes 
e 24 meninas. Assim sendo determine 
qual é a razão entre o número de 
rapazes e o número de meninas, bem 
como qual a razão entre o número de 
rapazes e o total de alunos.  
A) 3/2: para cada 3 rapazes há 2 
meninas - 3/8: 3 são rapazes entre 8 
alunos.  

B) 2/4: para cada 2 rapazes há 4 
meninas - 2/8: 2 são rapazes entre 8 
alunos.  

C) 3/4: para cada 3 rapazes há 4 
meninas - 3/7: 3 são rapazes entre 7 
alunos.  

D) 3/3:para cada 3 rapazes há 3 
meninas - 2/6: 2 são rapazes entre 6 
alunos.  

 

QUESTÃO 20) Considerando um valor 
x, um aumento de 10% seguido de um 
desconto de 10%, equivalem a: 
A) Desconto de 1%. 
B) Desconto de 20%. 
C) O aumento e o desconto se anulam. 
D) Aumento de 1%. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21) Assinale a alternativa 
correta com relação as garantias 
previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente com relação a gestante: 
A) O atendimento pré-natal será 
realizado por profissionais da atenção 
especializada. 
B) Os profissionais de saúde de 
referência da gestante garantirão sua 
vinculação, no segundo trimestre da 
gestação, ao estabelecimento em que 
será realizado o parto, garantido o 
direito de opção da mulher.    
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C) 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. 
D) A gestante e a parturiente têm direito 
a 2 (um) acompanhantes de sua 
preferência durante o período do pré-
natal, do trabalho de parto e do pós-
parto imediato.  
 
QUESTÃO 22) Com relação a Adoção, 
solicitamos ao candidato que assinale a 
alternativa incorreta, segundo o que 
disciplina o Estatuto da Criança e do 
Adolescente: 
A) É vedada a adoção por procuração. 
B) O adotando deve contar com, no 
máximo, dezoito anos à data do pedido, 
salvo se já estiver sob a guarda ou tutela 
dos adotantes. 
C) A adoção é medida excepcional e 
irrevogável. 
D) O adotante há de ser, pelo menos, 
dezoito anos mais velho do que o 
adotando. 
 
QUESTÃO 23) Considera-se criança e 
adolescente, para os efeitos da Lei N° 
8.069, de 13 de julho de 1990. 
A) Considera-se criança a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito 
anos de idade. 
B) Considera-se criança a pessoa até 
doze anos de idade completos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito 
anos de idade. 
C) Considera-se criança a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito 
anos de idade incompletos. 
D) Considera-se criança a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e 
dezessete anos de idade. 
 
QUESTÃO 24) Os pais, os integrantes 
da família ampliada, os responsáveis, 
os agentes públicos executores de 
medidas socioeducativas ou qualquer 
pessoa encarregada de cuidar de 
crianças e de adolescentes, tratá-los, 
educá-los ou protegê-los que utilizarem 
castigo físico ou tratamento cruel ou 
degradante como formas de correção, 
disciplina, educação ou qualquer outro 
pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo 
de outras sanções cabíveis, às 
seguintes medidas, que serão aplicadas 
de acordo com a gravidade do caso, 
EXCETO: 
A) Encaminhamento a tratamento 
psicológico ou psiquiátrico; 
B) Encaminhamento a cursos ou 
programas de orientação; 
C) Encaminhamento a programa oficial 
ou comunitário de proteção à família; 
D) Multa e Advertência; 
 
QUESTÃO 25) Sobre o trabalho ao 
menor de 14 anos, assinale a alternativa 
correta, com base no Estatuto da 
Criança e do Adolescente: 
A) É proibido qualquer trabalho a 
menores de quatorze anos de idade, 
mesmo na condição de aprendiz. 
B) É proibido qualquer trabalho a 
menores de quatorze anos de idade, 
salvo se este receber como 
remuneração um salário mínimo. 
C) É proibido qualquer trabalho a 
menores de quatorze anos de idade, 
salvo se este estiver estudando no 
período noturno. 
D) É proibido qualquer trabalho a 
menores de quatorze anos de idade, 
salvo na condição de aprendiz. 
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QUESTÃO 26) Segundo o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, 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. 
Estão corretos: 
A) somente os itens I, IV e V. 
B) somente os itens II, III e V. 
C) somente os itens I, II e V. 
D) todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 27) De acordo com a Lei 
8.069/90 que trata sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, análise as 
assertivas abaixo: 
I. Considera-se criança, para os efeitos 
desta Lei, a pessoa até onze anos de 
idade completo, e adolescente aquela 
entre doze e dezoito anos de idade. 
II. O direito ao respeito consiste na 
inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação 
da imagem, da identidade, da 
autonomia, dos valores, idéias e 

crenças, dos espaços e objetos 
pessoais. 
III. É proibido qualquer trabalho à 
menores de quatorze anos de idade, 
salvo na condição de aprendiz. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
resposta 
CORRETA: 
A) Somente as assertivas II e III estão 
corretas. 
B) Somente as assertivas I e II estão 
incorretas. 
C) Somente as assertivas II e III estão 
incorretas. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
 
QUESTÃO 28) Conforme a Lei nº 
10.741/03, a prevenção e a manutenção 
da saúde do idoso serão efetivadas por 
meio de, EXCETO: 
A) Cadastramento da população idosa 
em base territorial. 
B) Atendimento geriátrico e 
gerontológico em ambulatórios. 
C) Unidades geriátricas de referência, 
com pessoal não especializado nas 
áreas de geriatria e gerontologia social. 
D) Atendimento domiciliar, incluindo a 
internação, para a população que dele 
necessitar e esteja impossibilitada de se 
locomover, inclusive para idosos 
abrigados e acolhidos por instituições 
públicas, filantrópicas ou sem fins 
lucrativos e eventualmente conveniadas 
com o Poder Público, nos meios urbano 
e rural. 
 
QUESTÃO 29) A Lei Federal que 
regulamenta a política de assistência 
social no Brasil tem por objetivos 
EXCETO: 
A) A proteção à família, à maternidade, 
à infância, à adolescência e à velhice; 
B) O amparo às crianças e adolescentes 
carentes; 
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C) A promoção da integração ao 
mercado de trabalho; 
D) A garantia de 1 (um) salário mínimo 
de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e as gestantes que 
comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família. 
 
QUESTÃO 30) A Assistência Social 
rege-se pelos seguintes princípios, 
EXCETO: 
A) Universalização dos direitos sociais, 
a fim de tornar o destinatário da ação 
assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas; 
B) 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; 
C) Igualdade de direitos no acesso ao 
atendimento, sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e 
rurais; 
D) Secundariedade do atendimento às 
necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; 
 
QUESTÃO 31) O Benefício de 
Prestação Continuada compõe a 
proteção social básica, constituindo um 
benefício de atendimento direto ao 
público, ou seja, concedido diretamente 
ao beneficiário. Em relação a este 
assinale a alternativa correta. 
A) Para efeito de concessão deste 
benefício, a pessoa portadora de 
deficiência é aquela incapacitada para a 
vida independente e para o lazer. 
B) O benefício de que trata este artigo 
não pode ser acumulado pelo 
beneficiário com qualquer outro no 

âmbito da seguridade social ou de outro 
regime, salvo o da assistência médica. 
C) A situação de internado prejudica o 
direito do idoso ou do portador de 
deficiência ao benefício. 
D) A concessão do benefício ficará 
sujeita a exame médico pericial e 
entrevista realizados pelos serviços de 
perícia médica do Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS. 
  
QUESTÃO 32) A Política Nacional para 
a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência compreende o conjunto de 
orientações normativas que objetivam 
assegurar o pleno exercício dos direitos 
individuais e sociais das pessoas 
portadoras de deficiência. E 
compreende os seguintes objetivos 
EXCETO: 
A) O acesso, o ingresso e a 
permanência da pessoa portadora de 
deficiência em todos os serviços 
oferecidos à comunidade; 
B) Formação de recursos humanos para 
atendimento da pessoa portadora de 
deficiência; e 
C) Garantia da efetividade dos 
programas de reabilitação, de 
atendimento especializado e de 
inclusão social. 
D) Integração das ações dos órgãos e 
das entidades públicos e privados nas 
áreas de saúde, educação, trabalho, 
transporte, assistência social, edificação 
pública, previdência social, habitação, 
cultura, desporto e lazer, visando à 
prevenção das deficiências, à 
eliminação de suas múltiplas causas e à 
inclusão social; 
 
QUESTÃO 33) Qual das afirmações 
abaixo NÃO compõe a definição da 
“assistência social” existente na lei 
orgânica da assistência social do Brasil: 
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A) Garantir o atendimento às 
necessidades básicas. 
B) Direito do cidadão e dever do Estado. 
C) Política de Seguridade Social não 
contributiva. 
D) Realizada através de ação única de 
iniciativa pública e da sociedade. 
 
QUESTÃO 34) Dentro das normativas 
técnicas assistenciais do PAIF do 
Ministério do Desenvolvimento Social, é 
INCORRETO afirmar que, no que diz 
respeito à prática profissional – apoiada 
em saber científico - do trabalho social 
com famílias, sua efetividade depende: 
A) da consciência crítica e espírito 
pesquisador por parte dos profissionais 
do CRAS assim como do conhecimento 
do território – suas potencialidades, 
recursos, vulnerabilidades, relações 
estabelecidas, de modo a realizar uma 
ação preventiva e proativa; 
B) da adoção de abordagens e 
procedimentos metodológicos 
apropriados para o cumprimento dos 
objetivos do Serviço, necessitando de 
estudo e análise permanente dos 
conceitos fundamentais, tais como: 
família e território, nas abordagens 
sociológica, antropológica, econômica, 
psicológica, entre outras, cuja 
compreensão é essencial para a 
implementação qualificada do PAIF; 
C) do planejamento e análise das ações 
a serem adotadas no desenvolvimento 
do trabalho social com famílias e da 
promoção da participação dos usuários 
no planejamento e avaliação das ações 
do Serviço; 
D) do desenvolvimento de uma prática 
de atuação segregada, na qual cada 
profissional que compõe a equipe do 
CRAS se limite ao seu domínio 
disciplinar, e do conhecimento sobre os 
ciclos de vida, questões étnicas, raciais, 
de orientação sexual, assim como 

outras questões específicas 
identificadas no território. 
 
QUESTÃO 35) No “conceito de trabalho 
social com famílias no âmbito do PAIF”, 
dentro das normativas técnicas 
assistenciais do PAIF do Ministério do 
Desenvolvimento Social, seria 
CORRETO afirmar que o termo “família” 
é identificado como: 
A) Um grupo social, unido por vínculos 
consanguíneos, de afinidade e/ou 
solidariedade. 
B) Um grupo social composto por pai, 
mãe e filhos, unidos por vínculos 
consanguíneos e/ou afetivos. 
C) Um grupo social, unido por vínculos 
consanguíneos, hereditários e/ou da 
ancestralidade. 
D) Um grupo social, composto por avós, 
pais e filhos, unidos por vínculos 
consanguíneos e/ou afetivos. 
 
QUESTÃO 36) De acordo com a Lei 
8.069/90, os casos de suspeita ou 
confirmação de maus-tratos contra 
criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao: 
A) Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 
B) Conselho Tutelar da respectiva 
localidade. 
C) Justiça da Infância e da Juventude. 
D) Autoridade policial da localidade. 
E) Poder Legislativo Municipal 
 
QUESTÃO 37) A Lei Maria da Penha foi 
criada com o objetivo de: 
A) prevenir e punir a violência contra as 
mães e mulheres solteiras. 
B) punir os indivíduos que cometem 
crimes contra as mulheres negras. 
C) prevenir a violência feminina 
praticada contra os homens. 
D) coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher. 
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QUESTÃO 38) A Lei 8.069 de 13 de 
Julho de 1990, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, completou 24 anos e 
ainda é muito discutida pelas 
autoridades e grupos de interesse. Uma 
das maiores conquistas dessa lei foi o 
rompimento com a lógica da “situação 
irregular” trazida pelo Código de 
Menores de 1979. Passou-se a 
observar a criança como portadora de 
direitos e de proteção integral, por parte 
da família, da sociedade e do Estado. 
São características da Lei 8.069/90, 
EXCETO: 
A) Controle social da pobreza, criança 
alvo de punição. 
B) Proteção integral. 
C) Crianças e adolescentes sujeitos de 
direito. 
D) Direito à vida, à saúde, à liberdade, à 
convivência familiar, entre outros. 
 
QUESTÃO 39) Os objetivos gerais do 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, assinale a 
alternativa correta. 
I- Suplementar o trabalho social com 
família, prevenindo a ocorrência de 
situações de risco social e fortalecendo 
a convivência familiar e comunitária; 
II- Promover acessos a benefícios e 
serviços socioassistenciais, 
fortalecendo a rede de proteção social 
de assistência social nos territórios; 
III-Oportunizar o acesso às informações 
sobre direitos e sobre participação 
cidadã, estimulando o desenvolvimento 
do protagonismo dos usuários; 
IV-Favorecer o desenvolvimento de 
atividades intergeracionais, propiciando 
trocas de experiências e vivências, 
fortalecendo os vínculos familiares e 
comunitários. 
A) Somente as assertivas I e II estão 
corretas. 

B) Somente as assertivas I, II e III estão 
corretas. 
C) Somente as assertivas II e IV estão 
corretas. 
D) Somente as assertivas II, III E IV 
estão corretas. 
 
QUESTÃO 40) O Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos tem especificidades que 
contemplam os ciclos de vida dos 
usuários, a saber: 
I-Crianças até 6 anos; 
II-Crianças e Adolescentes de 6 a 15 
anos; 
III-Adolescentes de 15 a 18 anos; 
IV-Jovens de 18 a 30 anos; 
V-Adultos de 30 a 59 anos e Idosos. 
Assinale a assertiva correta: 
A) Apenas a I e II estão corretas. 
B) Apenas a II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas a I, II e IV estão corretas. 
D) Apenas a I, II e V estão corretas. 
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Nº DA INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

  

 

 

 

 

1. Esta prova contém 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 4 (quatro) opções 
de respostas em cada uma.  
 
2. O Cartão Resposta será distribuído antes da realização da prova. É de responsabilidade do 
candidato preenchê-lo e devolvê-lo ao (à) fiscal de sala.  
2.1. Ao preencher o Cartão Resposta, observar as instruções específicas nele contidas.  
2.2. Ao fazer a prova, ficar atento (a) aos fatores que anulam uma questão: marcar mais de uma 
letra, rasurar ou deixar de marcar uma das letras.  
2.3. Antes de entregar o Cartão Resposta ao (à) fiscal, verificar cuidadosamente se todas as 
questões apresentaram marcação de resposta.  
 
 
3. Durante as provas, o candidato NÃO deverá: comunicar-se com outros candidatos durante a 
realização das provas; portar indevidamente e/ou fazer uso equipamentos eletrônicos, mesmo que 
desligados, como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; livros, anotações, 
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros 
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc; retirar-se definitivamente 
da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas; levar consigo, ao se retirar 
da sala, o Caderno de Provas. 
 
5. A duração máxima das provas é de 3h00min (3 horas), iniciando as 9h e encerrando às 12h, já 
incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão Resposta. 
 
6. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular 
nas dependências da escola. 
 
7. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair juntos, após a assinatura da frequência e do lacre 
do envelope contendo as provas e os cartões resposta. 

 

 

CADERNO DE PROVAS 
ORIENTADOR(A) 

SOCIAL - SCVF 
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PORTUGUÊS

QUESTÃO 01) Assinale a alternativa 
em que a palavra grifada pertence à 
classe dos substantivos: 
A) O médico louco disse que no 

hospício não havia telefone. 

B) De médico e de louco, todo 

mundo tem um pouco. 

C) “Sou louco por ti, América!” 

D) A cidade julgava o prefeito 

louco. 

 

QUESTÃO 02)  Indique a alternativa 
cuja pontuação esteja correta. 
A) Acredita-se segundo o governo, 
que o projeto beneficie 12 milhões de 
pessoas. 
B) Acredita-se, segundo o governo 
que, o projeto beneficie 12 milhões de 
pessoas. 
C) Acredita-se, segundo o governo, 
que o projeto beneficie, 12 milhões de 
pessoas 
D) Acredita-se, segundo o governo, 
que o projeto beneficie 12 milhões de 
pessoas 
 
QUESTÃO 03) A alternativa em que o 
emprego do pronome pessoal NÃO 
obedece à norma culta é:  
A) Fizeram tudo para eu ir lá. 
B) Ninguém lhe ouvia as queixas. 
C) O vento traz consigo a 
tempestade. 
D) Trouxemos um presente para si. 
 
QUESTÃO 04) A mesma regra de 
acentuação usadas nas palavras 
monótonas  aplica-se em: 
A) Possível 
B) Técnica 
C) Constituídos 
D) Eficiência 

QUESTÃO 05) Dadas as afirmações de 
quem nasce em: 
I-Lima é limenho 
II-Buenos Aires é buenairense 
III-Jerusalém é hierosolimitano 
 
Verifique que está (estão) correto (s): 
 
A) Apenas a afirmação nº 1 
B) Apenas a afirmação nº 2 
C) Apenas a afirmação nº 3 
D) Todas as afirmações. 
 
QUESTÃO 06) Assinale a alternativa 

correta quanto à ortografia oficial: 

A) Em novembro de 2004, a 

discução sobre aquecimento global 

tronou-se ainda mais acalorada 

B) O problema é que as nações 

como o Brasil e a China recuzam-se a 

reduzir emissões de gases poluentes. 

C) Lei aprovada por unanimidade 

no Senado dos Estados Unidos 

transfere para jurisdição federal o caso 

de Terri Schiavo. 

D) Os americanos afirmam que o 

acordo vai freiar a economia. 

 

QUESTÃO 07) Quantas fonemas 
possuem, respectivamente, as palavras 
olhavam, queriam e 
incompreensíveis? 
A) Seis- sete- dezesseis 
B) Seis- seis- treze 
C) Três- três- sete 
D) Cinco- seis- doze 
 
QUESTÃO 08) Assinale a opção 
incorreta quanto a concordância 
nominal: 
A) Colecinava jornais e revistas 
antigas 
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B) Ao meio-dia e meia desceram 
para o almoço 
C) Tinha pelo computador sincero 
respeito e admiração 
D) Ela mesmo se negara a 
conhece-lo melhor. 
 
QUESTÃO 09) Indique a opção que 
preenche corretamente todas as 
lacunas das frases. 
I- Na última ________ do grêmio, o 
orador foi brilhante. 
II- Comprei os livros na 
__________ de brinquedos. 
III- Solicitamos ao diretor a 
__________ de duas salas. 
 
A) Sessão, seção, cessão 
B) Seção, cessão, sessão 
C) Cessão, seção, sessão 
D) Sessão, cessão, seção 
 
QUESTÃO 10) “O uniforme verde-oliva 
era mais bonito que o verde-claro.” 
Passando a oração para o plural, temos: 
A) Os uniformes verdes-olivas eram 
mais bonitos do que os verdes-claros. 
B) Os uniformes verde-oliva eram 
mais bonitos do que os verdes-claros. 
C) Os uniformes verde-olivas eram 
mais bonitos do que os verde-claros. 
D) Os uniformes verde-oliva eram 
mais bonitos do que os verde-claros. 
 
MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 11) (2/3)²-1/2+1/3 tem como 
solução: 
A) 5/18  
B) 4/7 
C) 7/18 
D) 15/8 
 
 
 
 

QUESTÃO 12) Observe a figura abaixo: 

                                             5 

 
                                             8 
Conforme dados expostos, a área do 
trapézio é? 
A) 20 
B) 24 
C) 26 
D) 28 
 

QUESTÃO 13) Considere as figuras 
abaixo: 
          A                    B 
 

 

 

 

 

E as seguintes afirmações: 

I. A tem 8 faces; 
II.     B tem 8 vértices; 

III.     C tem 6 arestas; 

IV. A é uma pirâmide; 

V. C tem 3 faces triangulares. 

Estão corretas: 
A) I, III e IV, apenas; 

B) II, III e IV, apenas; 

C) I, II e V, apenas; 

D) I, II e III, apenas. 

 

QUESTÃO 14) A razão entre as 
medidas da área e do perímetro de um 
triângulo equilátero de lado L é: 
A) 𝐿√3 
        6 

B) 𝐿√3 
      12   
C) 𝐿√2 
        6 

D) 𝐿√2 
       12 
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QUESTÃO 15) Maria e Mariquita estão 
preenchendo, juntas, um álbum de 
figurinhas. Maria já colou 1/6 das 
figurinhas e Mariquita colou 3/4 das 
figurinhas. Sabendo que as duas já 
colaram 99 figurinhas podemos afirmar 
que o número do álbum completo é: 
A) 108 
B) 100 
C) 106 
D) 110 
 
QUESTÃO 16) Num clube de campo 
houve um desfile de modas onde 
compareceram 2.800 pessoas sendo 
que 65% desse total eram mulheres. 
Dessas mulheres, de cada 10, 8 
pagaram a entrada devido a não serem 
sócias do clube. Já os homens que 
compareceram, o percentual que pagou 
foi de 60%. Qual o percentual que pagou 
e qual o valor arrecadado se a entrada 
foi de R$20,00:  
A) 35% pagaram a entrada – valor 
arrecadado: R$1.960,00.  

B) 37% pagaram a entrada – valor 
arrecadado: R$2.720,00.  

C) 73% pagaram a entrada – valor 
arrecadado: R$40.880,00.  

D) 63% pagaram a entrada – valor 
arrecadado: R$35.280,00.  

 

QUESTÃO 17) Na liquidação de roupas 
promovida pela “Loja da Esquina” o 
preço de uma calça foi reduzido em 
8,5% e passou a custar R$ 434,63. Qual 
era o seu preço anterior a liquidação:  
A) R$ 495,00.  

B) R$ 483,50.  

C) R$480,00.  

D) R$475,00.  

 

QUESTÃO 18) Para a limpeza de um 
conjunto habitacional, levou-se 10 dias 
para a limpeza de dois terços de seu 
espaço total. Para a limpeza de seis 

oitavos da área total desse mesmo 
conjunto habitacional, quantos dias 
seriam gastos? 
A) 10 dias. 
B) 10,5 dias. 
C) 11,25 dias. 
D) 21 dias. 
 
QUESTÃO 19) Considerando um valor 
x, um aumento de 10% seguido de um 
desconto de 10%, equivalem a: 
A) Desconto de 1%. 
B) Desconto de 20%. 
C) O aumento e o desconto se anulam. 
D) Aumento de 1%. 
 
QUESTÃO 20) Na classe em que Stela 
estuda tem 42 alunos sendo 18 rapazes 
e 24 meninas. Assim sendo determine 
qual é a razão entre o número de 
rapazes e o número de meninas, bem 
como qual a razão entre o número de 
rapazes e o total de alunos.  
A) 3/2: para cada 3 rapazes há 2 
meninas - 3/8: 3 são rapazes entre 8 
alunos.  

B) 2/4: para cada 2 rapazes há 4 
meninas - 2/8: 2 são rapazes entre 8 
alunos.  

C) 3/4: para cada 3 rapazes há 4 
meninas - 3/7: 3 são rapazes entre 7 
alunos.  

D) 3/3:para cada 3 rapazes há 3 
meninas - 2/6: 2 são rapazes entre 6 
alunos.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21) De acordo com a Lei 
8.069/90, os casos de suspeita ou 
confirmação de maus-tratos contra 
criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao: 
A) Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 
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B) Conselho Tutelar da respectiva 
localidade. 
C) Justiça da Infância e da Juventude. 
D) Autoridade policial da localidade. 
E) Poder Legislativo Municipal 
 
QUESTÃO 22) A Lei Maria da Penha foi 
criada com o objetivo de: 
A) prevenir e punir a violência contra as 
mães e mulheres solteiras. 
B) punir os indivíduos que cometem 
crimes contra as mulheres negras. 
C) prevenir a violência feminina 
praticada contra os homens. 
D) coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher. 
 
QUESTÃO 23) A Lei 8.069 de 13 de 
Julho de 1990, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, completou 24 anos e 
ainda é muito discutida pelas 
autoridades e grupos de interesse. Uma 
das maiores conquistas dessa lei foi o 
rompimento com a lógica da “situação 
irregular” trazida pelo Código de 
Menores de 1979. Passou-se a 
observar a criança como portadora de 
direitos e de proteção integral, por parte 
da família, da sociedade e do Estado. 
São características da Lei 8.069/90, 
EXCETO: 
A) Controle social da pobreza, criança 
alvo de punição. 
B) Proteção integral. 
C) Crianças e adolescentes sujeitos de 
direito. 
D) Direito à vida, à saúde, à liberdade, à 
convivência familiar, entre outros. 
 
QUESTÃO 24) Os objetivos gerais do 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, assinale a 
alternativa correta. 
I- Suplementar o trabalho social com 
família, prevenindo a ocorrência de 

situações de risco social e fortalecendo 
a convivência familiar e comunitária; 
II- Promover acessos a benefícios e 
serviços socioassistenciais, 
fortalecendo a rede de proteção social 
de assistência social nos territórios; 
III-Oportunizar o acesso às informações 
sobre direitos e sobre participação 
cidadã, estimulando o desenvolvimento 
do protagonismo dos usuários; 
IV-Favorecer o desenvolvimento de 
atividades intergeracionais, propiciando 
trocas de experiências e vivências, 
fortalecen os vínculos familiares e 
comunitários. 
A) Somente as assertivas I e II estão 
corretas. 
B) Somente as assertivas I, II e III estão 
corretas. 
C) Somente as assertivas II e IV estão 
corretas. 
D) Somente as assertivas II, III E IV 
estão corretas. 
 
QUESTÃO 25) O Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos tem especificidades que 
contemplam os ciclos de vida dos 
usuários, a saber: 
I-Crianças até 6 anos; 
II-Crianças e Adolescentes de 6 a 15 
anos; 
III-Adolescentes de 15 a 18 anos; 
IV-Jovens de 18 a 30 anos; 
V-Adultos de 30 a 59 anos e Idosos. 
Assinale a assertiva correta: 
A) Apenas a I e II estão corretas. 
B) Apenas a II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas a I, II e IV estão corretas. 
D) Apenas a I, II e V estão corretas. 
 
QUESTÃO 26) O Benefício de 
Prestação Continuada compõe a 
proteção social básica, constituindo um 
benefício de atendimento direto ao 
público, ou seja, concedido diretamente 
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ao beneficiário. Em relação a este 
assinale a alternativa correta. 
A) Para efeito de concessão deste 
benefício, a pessoa portadora de 
deficiência é aquela incapacitada para a 
vida independente e para o lazer. 
B) O benefício de que trata este artigo 
não pode ser acumulado pelo 
beneficiário com qualquer outro no 
âmbito da seguridade social ou de outro 
regime, salvo o da assistência médica. 
C) A situação de internado prejudica o 
direito do idoso ou do portador de 
deficiência ao benefício. 
D) A concessão do benefício ficará 
sujeita a exame médico pericial e 
entrevista realizados pelos serviços de 
perícia médica do Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS.  
 
QUESTÃO 27) A Política Nacional para 
a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência compreende o conjunto de 
orientações normativas que objetivam 
assegurar o pleno exercício dos direitos 
individuais e sociais das pessoas 
portadoras de deficiência. E 
compreende os seguintes objetivos 
EXCETO: 
A) O acesso, o ingresso e a 
permanência da pessoa portadora de 
deficiência em todos os serviços 
oferecidos à comunidade; 
B) Formação de recursos humanos para 
atendimento da pessoa portadora de 
deficiência; e 
C) Garantia da efetividade dos 
programas de reabilitação, de 
atendimento especializado e de 
inclusão social. 
D) Integração das ações dos órgãos e 
das entidades públicos e privados nas 
áreas de saúde, educação, trabalho, 
transporte, assistência social, edificação 
pública, previdência social, habitação, 
cultura, desporto e lazer, visando à 

prevenção das deficiências, à 
eliminação de suas múltiplas causas e à 
inclusão social; 
 
QUESTÃO 28) Qual das afirmações 
abaixo NÃO compõe a definição da 
“assistência social” existente na lei 
orgânica da assistência social do Brasil: 
A) Garantir o atendimento às 
necessidades básicas. 
B) Direito do cidadão e dever do Estado. 
C) Política de Seguridade Social não 
contributiva. 
D) Realizada através de ação única de 
iniciativa pública e da sociedade. 
 
QUESTÃO 29) Dentro das normativas 
técnicas assistenciais do PAIF do 
Ministério do Desenvolvimento Social, é 
INCORRETO afirmar que, no que diz 
respeito à prática profissional – apoiada 
em saber científico - do trabalho social 
com famílias, sua efetividade depende: 
A) da consciência crítica e espírito 
pesquisador por parte dos profissionais 
do CRAS assim como do conhecimento 
do território – suas potencialidades, 
recursos, vulnerabilidades, relações 
estabelecidas, de modo a realizar uma 
ação preventiva e proativa; 
B) da adoção de abordagens e 
procedimentos metodológicos 
apropriados para o cumprimento dos 
objetivos do Serviço, necessitando de 
estudo e análise permanente dos 
conceitos fundamentais, tais como: 
família e território, nas abordagens 
sociológica, antropológica, econômica, 
psicológica, entre outras, cuja 
compreensão é essencial para a 
implementação qualificada do PAIF; 
C) do planejamento e análise das ações 
a serem adotadas no desenvolvimento 
do trabalho social com famílias e da 
promoção da participação dos usuários 
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no planejamento e avaliação das ações 
do Serviço; 
D) do desenvolvimento de uma prática 
de atuação segregada, na qual cada 
profissional que compõe a equipe do 
CRAS se limite ao seu domínio 
disciplinar, e do conhecimento sobre os 
ciclos de vida, questões étnicas, raciais, 
de orientação sexual, assim como 
outras questões específicas 
identificadas no território. 
 
QUESTÃO 30) No “conceito de trabalho 
social com famílias no âmbito do PAIF”, 
dentro das normativas técnicas 
assistenciais do PAIF do Ministério do 
Desenvolvimento Social, seria 
CORRETO afirmar que o termo “família” 
é identificado como: 
A) Um grupo social, unido por vínculos 
consanguíneos, de afinidade e/ou 
solidariedade. 
B) Um grupo social composto por pai, 
mãe e filhos, unidos por vínculos 
consanguíneos e/ou afetivos. 
C) Um grupo social, unido por vínculos 
consanguíneos, hereditários e/ou da 
ancestralidade. 
D) Um grupo social, composto por avós, 
pais e filhos, unidos por vínculos 
consanguíneos e/ou afetivos. 
 
QUESTÃO 31) Segundo o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, 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. 
Estão corretos: 
A) somente os itens I, IV e V. 
B) somente os itens II, III e V. 
C) somente os itens I, II e V. 
D) todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 32) De acordo com a Lei 
8.069/90 que trata sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, análise as 
assertivas abaixo: 
I. Considera-se criança, para os efeitos 
desta Lei, a pessoa até onze anos de 
idade completo, e adolescente aquela 
entre doze e dezoito anos de idade. 
II. O direito ao respeito consiste na 
inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação 
da imagem, da identidade, da 
autonomia, dos valores, idéias e 
crenças, dos espaços e objetos 
pessoais. 
III. É proibido qualquer trabalho à 
menores de quatorze anos de idade, 
salvo na condição de aprendiz. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
resposta 
CORRETA: 
A) Somente as assertivas II e III estão 
corretas. 
B) Somente as assertivas I e II estão 
incorretas. 
C) Somente as assertivas II e III estão 
incorretas. 
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D) Todas as assertivas estão corretas. 
 
QUESTÃO 33) Conforme a Lei nº 
10.741/03, a prevenção e a manutenção 
da saúde do idoso serão efetivadas por 
meio de, EXCETO: 
A) Cadastramento da população idosa 
em base territorial. 
B) Atendimento geriátrico e 
gerontológico em ambulatórios. 
C) Unidades geriátricas de referência, 
com pessoal não especializado nas 
áreas de geriatria e gerontologia social. 
D) Atendimento domiciliar, incluindo a 
internação, para a população que dele 
necessitar e esteja impossibilitada de se 
locomover, inclusive para idosos 
abrigados e acolhidos por instituições 
públicas, filantrópicas ou sem fins 
lucrativos e eventualmente conveniadas 
com o Poder Público, nos meios urbano 
e rural. 
 
QUESTÃO 34) A Lei Federal que 
regulamenta a política de assistência 
social no Brasil tem por objetivos 
EXCETO: 
A) A proteção à família, à maternidade, 
à infância, à adolescência e à velhice; 
B) O amparo às crianças e adolescentes 
carentes; 
C) A promoção da integração ao 
mercado de trabalho; 
D) A garantia de 1 (um) salário mínimo 
de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e as gestantes que 
comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família. 
 
QUESTÃO 35) A Assistência Social 
rege-se pelos seguintes princípios, 
EXCETO: 
A) Universalização dos direitos sociais, 
a fim de tornar o destinatário da ação 

assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas; 
B) 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; 
C) Igualdade de direitos no acesso ao 
atendimento, sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e 
rurais; 
D) Secundariedade do atendimento às 
necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; 
 
QUESTÃO 36) Assinale a alternativa 
correta com relação as garantias 
previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente com relação a gestante: 
A) O atendimento pré-natal será 
realizado por profissionais da atenção 
especializada. 
B) Os profissionais de saúde de 
referência da gestante garantirão sua 
vinculação, no segundo trimestre da 
gestação, ao estabelecimento em que 
será realizado o parto, garantido o 
direito de opção da mulher.    
C) 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. 
D) A gestante e a parturiente têm direito 
a 2 (um) acompanhantes de sua 
preferência durante o período do pré-
natal, do trabalho de parto e do pós-
parto imediato.  
 
QUESTÃO 37) Com relação a Adoção, 
solicitamos ao candidato que assinale a 
alternativa incorreta, segundo o que 
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disciplina o Estatuto da Criança e do 
Adolescente: 
A) É vedada a adoção por procuração. 
B) O adotando deve contar com, no 
máximo, dezoito anos à data do pedido, 
salvo se já estiver sob a guarda ou tutela 
dos adotantes. 
C) A adoção é medida excepcional e 
irrevogável. 
D) O adotante há de ser, pelo menos, 
dezoito anos mais velho do que o 
adotando. 
 
QUESTÃO 38) Considera-se criança e 
adolescente, para os efeitos da Lei N° 
8.069, de 13 de julho de 1990. 
A) Considera-se criança a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito 
anos de idade. 
B) Considera-se criança a pessoa até 
doze anos de idade completos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito 
anos de idade. 
C) Considera-se criança a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito 
anos de idade incompletos. 
D) Considera-se criança a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e 
dezessete anos de idade. 
 
QUESTÃO 39) Os pais, os integrantes 
da família ampliada, os responsáveis, 
os agentes públicos executores de 
medidas socioeducativas ou qualquer 
pessoa encarregada de cuidar de 
crianças e de adolescentes, tratá-los, 
educá-los ou protegê-los que utilizarem 
castigo físico ou tratamento cruel ou 
degradante como formas de correção, 
disciplina, educação ou qualquer outro 
pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo 
de outras sanções cabíveis, às 
seguintes medidas, que serão aplicadas 

de acordo com a gravidade do caso, 
EXCETO: 
A) Encaminhamento a tratamento 
psicológico ou psiquiátrico; 
B) Encaminhamento a cursos ou 
programas de orientação; 
C) Encaminhamento a programa oficial 
ou comunitário de proteção à família; 
D) Multa e Advertência; 
 
QUESTÃO 40) Sobre o trabalho ao 
menor de 14 anos, assinale a alternativa 
correta, com base no Estatuto da 
Criança e do Adolescente: 
A) É proibido qualquer trabalho a 
menores de quatorze anos de idade, 
mesmo na condição de aprendiz. 
B) É proibido qualquer trabalho a 
menores de quatorze anos de idade, 
salvo se este receber como 
remuneração um salário mínimo. 
C) É proibido qualquer trabalho a 
menores de quatorze anos de idade, 
salvo se este estiver estudando no 
período noturno. 
D) É proibido qualquer trabalho a 
menores de quatorze anos de idade, 
salvo na condição de aprendiz. 
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Nº DA INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

  

 

 

 

 

1. Esta prova contém 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 4 (quatro) opções 
de respostas em cada uma.  
 
2. O Cartão Resposta será distribuído antes da realização da prova. É de responsabilidade do 
candidato preenchê-lo e devolvê-lo ao (à) fiscal de sala.  
2.1. Ao preencher o Cartão Resposta, observar as instruções específicas nele contidas.  
2.2. Ao fazer a prova, ficar atento (a) aos fatores que anulam uma questão: marcar mais de uma 
letra, rasurar ou deixar de marcar uma das letras.  
2.3. Antes de entregar o Cartão Resposta ao (à) fiscal, verificar cuidadosamente se todas as 
questões apresentaram marcação de resposta.  
 
 
3. Durante as provas, o candidato NÃO deverá: comunicar-se com outros candidatos durante a 
realização das provas; portar indevidamente e/ou fazer uso equipamentos eletrônicos, mesmo que 
desligados, como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; livros, anotações, 
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros 
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc; retirar-se definitivamente 
da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas; levar consigo, ao se retirar 
da sala, o Caderno de Provas. 
 
5. A duração máxima das provas é de 3h00min (3 horas), iniciando as 9h e encerrando às 12h, já 
incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão Resposta. 
 
6. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular 
nas dependências da escola. 
 
7. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair juntos, após a assinatura da frequência e do lacre 
do envelope contendo as provas e os cartões resposta. 

 

 

CADERNO DE PROVAS 
VISITADOR (A) – 

PROGRAMA CRIANÇA 

FELIZ 
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PORTUGUÊS

QUESTÃO 01) A alternativa em que o 
emprego do pronome pessoal NÃO 
obedece à norma culta é:  
A) Fizeram tudo para eu ir lá. 
B) Ninguém lhe ouvia as queixas. 
C) O vento traz consigo a 
tempestade. 
D) Trouxemos um presente para si. 
 
QUESTÃO 02) A mesma regra de 
acentuação usadas nas palavras 
monótonas  aplica-se em: 
A) Possível 
B) Técnica 
C) Constituídos 
D) Eficiência 
E)  
QUESTÃO 03) Dadas as afirmações de 
quem nasce em: 
I-Lima é limenho 
II-Buenos Aires é buenairense 
III-Jerusalém é hierosolimitano 
 
Verifique que está (estão) correto (s): 
 
A) Apenas a afirmação nº 1 
B) Apenas a afirmação nº 2 
C) Apenas a afirmação nº 3 
D) Todas as afirmações. 
 
QUESTÃO 04) Assinale a alternativa 

correta quanto à ortografia oficial: 

A) Em novembro de 2004, a 

discução sobre aquecimento global 

tronou-se ainda mais acalorada 

B) O problema é que as nações 

como o Brasil e a China recuzam-se a 

reduzir emissões de gases poluentes. 

C) Lei aprovada por unanimidade 

no Senado dos Estados Unidos 

transfere para jurisdição federal o caso 

de Terri Schiavo. 

D) Os americanos afirmam que o 

acordo vai freiar a economia. 

 

QUESTÃO 05) Quantas fonemas 
possuem, respectivamente, as palavras 
olhavam, queriam e 
incompreensíveis? 
A) Seis- sete- dezesseis 
B) Seis- seis- treze 
C) Três- três- sete 
D) Cinco- seis- doze 
 
QUESTÃO 06) Assinale a opção 
incorreta quanto a concordância 
nominal: 
A) Colecinava jornais e revistas 
antigas 
B) Ao meio-dia e meia desceram 
para o almoço 
C) Tinha pelo computador sincero 
respeito e admiração 
D) Ela mesmo se negara a 
conhece-lo melhor. 
 
QUESTÃO 07) Indique a opção que 
preenche corretamente todas as 
lacunas das frases. 
I- Na última ________ do grêmio, o 
orador foi brilhante. 
II- Comprei os livros na 
__________ de brinquedos. 
III- Solicitamos ao diretor a 
__________ de duas salas. 
 
A) Sessão, seção, cessão 
B) Seção, cessão, sessão 
C) Cessão, seção, sessão 
D) Sessão, cessão, seção 
 
QUESTÃO 08) “O uniforme verde-oliva 
era mais bonito que o verde-claro.” 
Passando a oração para o plural, temos: 
A) Os uniformes verdes-olivas eram 
mais bonitos do que os verdes-claros. 
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B) Os uniformes verde-oliva eram 
mais bonitos do que os verdes-claros. 
C) Os uniformes verde-olivas eram 
mais bonitos do que os verde-claros. 
D) Os uniformes verde-oliva eram 
mais bonitos do que os verde-claros. 
 
QUESTÃO 09) Assinale a alternativa 
em que a palavra grifada pertence à 
classe dos substantivos: 
A) O médico louco disse que no 

hospício não havia telefone. 

B) De médico e de louco, todo 

mundo tem um pouco. 

C) “Sou louco por ti, América!” 

D) A cidade julgava o prefeito 

louco. 

 

QUESTÃO 10)  Indique a alternativa 
cuja pontuação esteja correta. 
A) Acredita-se segundo o governo, 
que o projeto beneficie 12 milhões de 
pessoas. 
B) Acredita-se, segundo o governo 
que, o projeto beneficie 12 milhões de 
pessoas. 
C) Acredita-se, segundo o governo, 
que o projeto beneficie, 12 milhões de 
pessoas 
D) Acredita-se, segundo o governo, 
que o projeto beneficie 12 milhões de 
pessoas 
 
MATEMÁTICA 

QUESTÃO 11) A razão entre as 
medidas da área e do perímetro de um 
triângulo equilátero de lado L é: 
A) 𝐿√3 
        6 

B) 𝐿√3 
      12   
C) 𝐿√2 
        6 

D) 𝐿√2 
       12 

QUESTÃO 12) Maria e Mariquita estão 
preenchendo, juntas, um álbum de 
figurinhas. Maria já colou 1/6 das 
figurinhas e Mariquita colou 3/4 das 
figurinhas. Sabendo que as duas já 
colaram 99 figurinhas podemos afirmar 
que o número do álbum completo é: 
A) 108 
B) 100 
C) 106 
D) 110 
 
QUESTÃO 13) Num clube de campo 
houve um desfile de modas onde 
compareceram 2.800 pessoas sendo 
que 65% desse total eram mulheres. 
Dessas mulheres, de cada 10, 8 
pagaram a entrada devido a não serem 
sócias do clube. Já os homens que 
compareceram, o percentual que pagou 
foi de 60%. Qual o percentual que pagou 
e qual o valor arrecadado se a entrada 
foi de R$20,00:  
A) 35% pagaram a entrada – valor 
arrecadado: R$1.960,00.  

B) 37% pagaram a entrada – valor 
arrecadado: R$2.720,00.  

C) 73% pagaram a entrada – valor 
arrecadado: R$40.880,00.  

D) 63% pagaram a entrada – valor 
arrecadado: R$35.280,00. 
 
QUESTÃO 14) Na liquidação de roupas 
promovida pela “Loja da Esquina” o 
preço de uma calça foi reduzido em 
8,5% e passou a custar R$ 434,63. Qual 
era o seu preço anterior a liquidação:  
A) R$ 495,00.  

B) R$ 483,50.  

C) R$480,00.  

D) R$475,00.  

 

QUESTÃO 15) Para a limpeza de um 
conjunto habitacional, levou-se 10 dias 
para a limpeza de dois terços de seu 
espaço total. Para a limpeza de seis 
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oitavos da área total desse mesmo 
conjunto habitacional, quantos dias 
seriam gastos? 
A) 10 dias. 
B) 10,5 dias. 
C) 11,25 dias. 
D) 21 dias. 
 
QUESTÃO 16) Considerando um valor 
x, um aumento de 10% seguido de um 
desconto de 10%, equivalem a: 
A) Desconto de 1%. 
B) Desconto de 20%. 
C) O aumento e o desconto se anulam. 
D) Aumento de 1%. 
 
QUESTÃO 17) Na classe em que Stela 
estuda tem 42 alunos sendo 18 rapazes 
e 24 meninas. Assim sendo determine 
qual é a razão entre o número de 
rapazes e o número de meninas, bem 
como qual a razão entre o número de 
rapazes e o total de alunos.  
A) 3/2: para cada 3 rapazes há 2 
meninas - 3/8: 3 são rapazes entre 8 
alunos.  

B) 2/4: para cada 2 rapazes há 4 
meninas - 2/8: 2 são rapazes entre 8 
alunos.  

C) 3/4: para cada 3 rapazes há 4 
meninas - 3/7: 3 são rapazes entre 7 
alunos.  

D) 3/3:para cada 3 rapazes há 3 
meninas - 2/6: 2 são rapazes entre 6 
alunos.  

 

QUESTÃO 18) (2/3)²-1/2+1/3 tem como 
solução: 
A) 5/18  
B) 4/7 
C) 7/18 
D) 15/8 
 
 
 
 

QUESTÃO 19) Observe a figura abaixo: 

                                             5 

 
                                             8 
Conforme dados expostos, a área do 
trapézio é? 
A) 20 
B) 24 
C) 26 
D) 28 
 

QUESTÃO 20) Considere as figuras 
abaixo: 
          A                    B                       C 
 

 

 

 

 

E as seguintes afirmações: 

 

I.     A tem 8 faces; 
II.     B tem 8 vértices; 

III.     C tem 6 arestas; 

IV. A é uma pirâmide; 

V. C tem 3 faces triangulares. 

Estão corretas: 
A) I, III e IV, apenas; 

B) II, III e IV, apenas; 

C) I, II e V, apenas; 
D) I, II e III, apenas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21) O Benefício de 
Prestação Continuada compõe a 
proteção social básica, constituindo um 
benefício de atendimento direto ao 
público, ou seja, concedido diretamente 
ao beneficiário. Em relação a este 
assinale a alternativa correta. 
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A) Para efeito de concessão deste 
benefício, a pessoa portadora de 
deficiência é aquela incapacitada para a 
vida independente e para o lazer. 
B) O benefício de que trata este artigo 
não pode ser acumulado pelo 
beneficiário com qualquer outro no 
âmbito da seguridade social ou de outro 
regime, salvo o da assistência médica. 
C) A situação de internado prejudica o 
direito do idoso ou do portador de 
deficiência ao benefício. 
D) A concessão do benefício ficará 
sujeita a exame médico pericial e 
entrevista realizados pelos serviços de 
perícia médica do Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS.  
 
QUESTÃO 22) A Política Nacional para 
a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência compreende o conjunto de 
orientações normativas que objetivam 
assegurar o pleno exercício dos direitos 
individuais e sociais das pessoas 
portadoras de deficiência. E 
compreende os seguintes objetivos 
EXCETO: 
A) O acesso, o ingresso e a 
permanência da pessoa portadora de 
deficiência em todos os serviços 
oferecidos à comunidade; 
B) Formação de recursos humanos para 
atendimento da pessoa portadora de 
deficiência; e 
C) Garantia da efetividade dos 
programas de reabilitação, de 
atendimento especializado e de 
inclusão social. 
D) Integração das ações dos órgãos e 
das entidades públicos e privados nas 
áreas de saúde, educação, trabalho, 
transporte, assistência social, edificação 
pública, previdência social, habitação, 
cultura, desporto e lazer, visando à 
prevenção das deficiências, à 

eliminação de suas múltiplas causas e à 
inclusão social; 
 
QUESTÃO 23) Qual das afirmações 
abaixo NÃO compõe a definição da 
“assistência social” existente na lei 
orgânica da assistência social do Brasil: 
A) Garantir o atendimento às 
necessidades básicas. 
B) Direito do cidadão e dever do Estado. 
C) Política de Seguridade Social não 
contributiva. 
D) Realizada através de ação única de 
iniciativa pública e da sociedade. 
 
QUESTÃO 24) Dentro das normativas 
técnicas assistenciais do PAIF do 
Ministério do Desenvolvimento Social, é 
INCORRETO afirmar que, no que diz 
respeito à prática profissional – apoiada 
em saber científico - do trabalho social 
com famílias, sua efetividade depende: 
A) da consciência crítica e espírito 
pesquisador por parte dos profissionais 
do CRAS assim como do conhecimento 
do território – suas potencialidades, 
recursos, vulnerabilidades, relações 
estabelecidas, de modo a realizar uma 
ação preventiva e proativa; 
B) da adoção de abordagens e 
procedimentos metodológicos 
apropriados para o cumprimento dos 
objetivos do Serviço, necessitando de 
estudo e análise permanente dos 
conceitos fundamentais, tais como: 
família e território, nas abordagens 
sociológica, antropológica, econômica, 
psicológica, entre outras, cuja 
compreensão é essencial para a 
implementação qualificada do PAIF; 
C) do planejamento e análise das ações 
a serem adotadas no desenvolvimento 
do trabalho social com famílias e da 
promoção da participação dos usuários 
no planejamento e avaliação das ações 
do Serviço; 
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D) do desenvolvimento de uma prática 
de atuação segregada, na qual cada 
profissional que compõe a equipe do 
CRAS se limite ao seu domínio 
disciplinar, e do conhecimento sobre os 
ciclos de vida, questões étnicas, raciais, 
de orientação sexual, assim como 
outras questões específicas 
identificadas no território. 
 
QUESTÃO 25) No “conceito de trabalho 
social com famílias no âmbito do PAIF”, 
dentro das normativas técnicas 
assistenciais do PAIF do Ministério do 
Desenvolvimento Social, seria 
CORRETO afirmar que o termo “família” 
é identificado como: 
A) Um grupo social, unido por vínculos 
consanguíneos, de afinidade e/ou 
solidariedade. 
B) Um grupo social composto por pai, 
mãe e filhos, unidos por vínculos 
consanguíneos e/ou afetivos. 
C) Um grupo social, unido por vínculos 
consanguíneos, hereditários e/ou da 
ancestralidade. 
D) Um grupo social, composto por avós, 
pais e filhos, unidos por vínculos 
consanguíneos e/ou afetivos. 
 
QUESTÃO 26) De acordo com a Lei 
8.069/90, os casos de suspeita ou 
confirmação de maus-tratos contra 
criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao: 
A) Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 
B) Conselho Tutelar da respectiva 
localidade. 
C) Justiça da Infância e da Juventude. 
D) Autoridade policial da localidade. 
E) Poder Legislativo Municipal 
 
QUESTÃO 27) A Lei Maria da Penha foi 
criada com o objetivo de: 

A) prevenir e punir a violência contra as 
mães e mulheres solteiras. 
B) punir os indivíduos que cometem 
crimes contra as mulheres negras. 
C) prevenir a violência feminina 
praticada contra os homens. 
D) coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher. 
 
QUESTÃO 28) A Lei 8.069 de 13 de 
Julho de 1990, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, completou 24 anos e 
ainda é muito discutida pelas 
autoridades e grupos de interesse. Uma 
das maiores conquistas dessa lei foi o 
rompimento com a lógica da “situação 
irregular” trazida pelo Código de 
Menores de 1979. Passou-se a 
observar a criança como portadora de 
direitos e de proteção integral, por parte 
da família, da sociedade e do Estado. 
São características da Lei 8.069/90, 
EXCETO: 
A) Controle social da pobreza, criança 
alvo de punição. 
B) Proteção integral. 
C) Crianças e adolescentes sujeitos de 
direito. 
D) Direito à vida, à saúde, à liberdade, à 
convivência familiar, entre outros. 
 
QUESTÃO 29) Os objetivos gerais do 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, assinale a 
alternativa correta. 
I- Suplementar o trabalho social com 
família, prevenindo a ocorrência de 
situações de risco social e fortalecendo 
a convivência familiar e comunitária; 
II- Promover acessos a benefícios e 
serviços socioassistenciais, 
fortalecendo a rede de proteção social 
de assistência social nos territórios; 
III-Oportunizar o acesso às informações 
sobre direitos e sobre participação 
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cidadã, estimulando o desenvolvimento 
do protagonismo dos usuários; 
IV-Favorecer o desenvolvimento de 
atividades intergeracionais, propiciando 
trocas de experiências e vivências, 
fortalecendo os vínculos familiares e 
comunitários. 
A) Somente as assertivas I e II estão 
corretas. 
B) Somente as assertivas I, II e III estão 
corretas. 
C) Somente as assertivas II e IV estão 
corretas. 
D) Somente as assertivas II, III E IV 
estão corretas. 
 
QUESTÃO 30) O Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos tem especificidades que 
contemplam os ciclos de vida dos 
usuários, a saber: 
I-Crianças até 6 anos; 
II-Crianças e Adolescentes de 6 a 15 
anos; 
III-Adolescentes de 15 a 18 anos; 
IV-Jovens de 18 a 30 anos; 
V-Adultos de 30 a 59 anos e Idosos. 
Assinale a assertiva correta: 
A) Apenas a I e II estão corretas. 
B) Apenas a II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas a I, II e IV estão corretas. 
D) Apenas a I, II e V estão corretas. 
 
QUESTÃO 31) Assinale a alternativa 
correta com relação as garantias 
previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente com relação a gestante: 
A) O atendimento pré-natal será 
realizado por profissionais da atenção 
especializada. 
B) Os profissionais de saúde de 
referência da gestante garantirão sua 
vinculação, no segundo trimestre da 
gestação, ao estabelecimento em que 
será realizado o parto, garantido o 
direito de opção da mulher.    

C) 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. 
D) A gestante e a parturiente têm direito 
a 2 (um) acompanhantes de sua 
preferência durante o período do pré-
natal, do trabalho de parto e do pós-
parto imediato.  
 
QUESTÃO 32) Com relação a Adoção, 
solicitamos ao candidato que assinale a 
alternativa incorreta, segundo o que 
disciplina o Estatuto da Criança e do 
Adolescente: 
A) É vedada a adoção por procuração. 
B) O adotando deve contar com, no 
máximo, dezoito anos à data do pedido, 
salvo se já estiver sob a guarda ou tutela 
dos adotantes. 
C) A adoção é medida excepcional e 
irrevogável. 
D) O adotante há de ser, pelo menos, 
dezoito anos mais velho do que o 
adotando. 
 
QUESTÃO 33) Considera-se criança e 
adolescente, para os efeitos da Lei N° 
8.069, de 13 de julho de 1990. 
A) Considera-se criança a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito 
anos de idade. 
B) Considera-se criança a pessoa até 
doze anos de idade completos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito 
anos de idade. 
C) Considera-se criança a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito 
anos de idade incompletos. 
D) Considera-se criança a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e 
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adolescente aquela entre doze e 
dezessete anos de idade. 
 
QUESTÃO 34) Os pais, os integrantes 
da família ampliada, os responsáveis, 
os agentes públicos executores de 
medidas socioeducativas ou qualquer 
pessoa encarregada de cuidar de 
crianças e de adolescentes, tratá-los, 
educá-los ou protegê-los que utilizarem 
castigo físico ou tratamento cruel ou 
degradante como formas de correção, 
disciplina, educação ou qualquer outro 
pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo 
de outras sanções cabíveis, às 
seguintes medidas, que serão aplicadas 
de acordo com a gravidade do caso, 
EXCETO: 
A) Encaminhamento a tratamento 
psicológico ou psiquiátrico; 
B) Encaminhamento a cursos ou 
programas de orientação; 
C) Encaminhamento a programa oficial 
ou comunitário de proteção à família; 
D) Multa e Advertência; 
 
QUESTÃO 35) Sobre o trabalho ao 
menor de 14 anos, assinale a alternativa 
correta, com base no Estatuto da 
Criança e do Adolescente: 
A) É proibido qualquer trabalho a 
menores de quatorze anos de idade, 
mesmo na condição de aprendiz. 
B) É proibido qualquer trabalho a 
menores de quatorze anos de idade, 
salvo se este receber como 
remuneração um salário mínimo. 
C) É proibido qualquer trabalho a 
menores de quatorze anos de idade, 
salvo se este estiver estudando no 
período noturno. 
D) É proibido qualquer trabalho a 
menores de quatorze anos de idade, 
salvo na condição de aprendiz. 
 

QUESTÃO 36) Segundo o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, 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. 
Estão corretos: 
A) somente os itens I, IV e V. 
B) somente os itens II, III e V. 
C) somente os itens I, II e V. 
D) todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 37) De acordo com a Lei 
8.069/90 que trata sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, análise as 
assertivas abaixo: 
I. Considera-se criança, para os efeitos 
desta Lei, a pessoa até onze anos de 
idade completo, e adolescente aquela 
entre doze e dezoito anos de idade. 
II. O direito ao respeito consiste na 
inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação 
da imagem, da identidade, da 
autonomia, dos valores, idéias e 
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crenças, dos espaços e objetos 
pessoais. 
III. É proibido qualquer trabalho à 
menores de quatorze anos de idade, 
salvo na condição de aprendiz. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
resposta 
CORRETA: 
A) Somente as assertivas II e III estão 
corretas. 
B) Somente as assertivas I e II estão 
incorretas. 
C) Somente as assertivas II e III estão 
incorretas. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
 
QUESTÃO 38) Conforme a Lei nº 
10.741/03, a prevenção e a manutenção 
da saúde do idoso serão efetivadas por 
meio de, EXCETO: 
A) Cadastramento da população idosa 
em base territorial. 
B) Atendimento geriátrico e 
gerontológico em ambulatórios. 
C) Unidades geriátricas de referência, 
com pessoal não especializado nas 
áreas de geriatria e gerontologia social. 
D) Atendimento domiciliar, incluindo a 
internação, para a população que dele 
necessitar e esteja impossibilitada de se 
locomover, inclusive para idosos 
abrigados e acolhidos por instituições 
públicas, filantrópicas ou sem fins 
lucrativos e eventualmente conveniadas 
com o Poder Público, nos meios urbano 
e rural. 
QUESTÃO 39) A Lei Federal que 
regulamenta a política de assistência 
social no Brasil tem por objetivos 
EXCETO: 
A) A proteção à família, à maternidade, 
à infância, à adolescência e à velhice; 
B) O amparo às crianças e adolescentes 
carentes; 
C) A promoção da integração ao 
mercado de trabalho; 

D) A garantia de 1 (um) salário mínimo 
de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e as gestantes que 
comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família. 
 
QUESTÃO 40) A Assistência Social 
rege-se pelos seguintes princípios, 
EXCETO: 
A) Universalização dos direitos sociais, 
a fim de tornar o destinatário da ação 
assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas; 
B) 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; 
C) Igualdade de direitos no acesso ao 
atendimento, sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e 
rurais; 
D) Secundariedade do atendimento às 
necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; 
 

 

 

 


