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PORTUGUÊS
5) Deve-se manter na redação oficial a
impessoalidade, tanto de quem redige/encaminha um
expediente público, até quem recebe a comunicação.
Assim é aconselhada uma desejável padronização.
Prioritariamente seguindo os paramentos da língua
culta, normativa. De maneira diversa daquela do texto
jornalístico.

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo! [...]
Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores." [...]
Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- Paz no futuro e glória no passado. [...]

6) As aspas são sinais gráficos e empregam-se de
diversas formas, dentre elas, acentuar o valor de uma
palavra e expressão, dar destaque a nomes de
publicações, obras de arte e destacando também
termos estrangeiros. Mas de forma alguma deve ser
utilizada para fazer uma citação textual, ou seja,
quando se utiliza/copia na íntegra referências de
outros autores e/ou fontes.

Trechos do Hino Nacional Brasileiro. Joaquim Osório Duque
Estrada.

Considerando às ideias e estrutura dos trechos
retirados do Hino Nacional, composta por Joaquim
Osório Duque Estrada e musicada pelo Maestro
Francisco Manuel da Silva, julgue os itens 1 a 3:

A leitura do texto abaixo servirá de base para
responder as questões 7 a 9:
Projeto social realiza festa de Páscoa para crianças no
Jardim Guanabara
Pequenos receberam ovos de chocolate, sorvete e
bolos.
Peça teatral explicou sobre a ressurreição de Jesus
Cristo.
Um projeto social do Jardim Guanabara, em
Presidente Prudente, realizou uma festa de Páscoa
para cerca de 50 crianças que são atendidas no local.
Normalmente, as atividades feitas pelos pequenos são
aulas de futebol, idiomas e informática. Entretanto,
neste sábado (26), eles puderam assistir a uma peça
de teatro sobre o significado da data, além de
saborear guloseimas, como bolo e sorvete.
O presidente do projeto, Luiz Walder Júnior,
contou sobre a ação realizada. “Muita gente acha que
é só o chocolate, mas aqui a gente tentou transmitir a
mensagem sobre a história da ressurreição de Jesus
Cristo”, afirmou. Mas, o momento mais esperado do
dia pelas crianças foi a distribuição dos ovos de
chocolate. Eles fizeram fila para receber o doce.
A ação foi realizada por meio da
solidariedade, doações e trabalho dos voluntários, que
com muito amor, conseguiram proporcionar diversão
para a criançada. A Evelin Azevedo Marques, de 10
anos, contou o que aprendeu sobre o significado da
data. “Todo mundo sabe agora o que significa a
Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, e ainda
ganhamos chocolate”, falou.
A voluntária Ana Cândido explicou a emoção
de ver os sorrisos dos pequenos. “É gratificante o
modo como eles pegam o chocolate nas mãos ou
assistem ao teatro. Além de ser muito importante para
nós também, por sabermos que estamos colaborando
para a Páscoa das crianças”, concluiu.

1) Especificamente o trecho “Nossos bosques têm
mais vida. Nossa vida [...] mais amores”, está fazendo
referência ao poema de Gonçalves Dias, qual seja,
Canção Do Exilio. Neste caso especifico as aspas
estão sendo utilizadas de maneira equivocada. O
trecho deveria estar transcrito entre parênteses, vez
que sua função é a de intercalar uma indicação
acessória.
2) Pode-se alterar o termo “esplendido” por seus
vários sinônimos, dentre eles, magnífico e grandioso.
Seguindo o princípio de coerência a expressão, “Ao
som do mar”, vem ratificar essa informação,
representando a extensão do território em relação as
suas fronteiras, em especifico à parte que é banhada
pelo mar.
3) É fomentada a ideia de valorização do território
nacional em todo o Hino, por meio de expressões que
enaltecem as particularidades da fauna e flora e
outras características. Pode-se concluir assim que em
especifico a expressão “Do que a terra, mais garrida”,
reforça esta afirmação por meio de uma hipérbole.
No que tange os critérios formais e linguísticos quanto
as correspondências oficiais. Julgue os itens 4, 5 e 6:
(Adaptados do Manual de Redação Oficial da Presidência
da
República.
Brasília.
2002
Disponível
em
<www.planalto.gov.br>)

4) Para se manter a devida formalidade e respeito
para com as autoridades públicas, dentre os Chefes
de Poderes e funcionários públicos. Deve-se utilizar
prioritariamente
o
tratamento
Digníssimo.
Principalmente quando das comunicações realizadas
por meio de ofícios e decretos.
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Fonte:
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudenteregiao/noticia/2016/03/projeto-social-realiza-festa-depascoa-para-criancas-no-jardim-guanabara.html

impressão, bem como a opção de escolha da
impressora que se deseja imprimir. Para imprimir as
páginas de 1 a 5 e as páginas 8 e 10 usa-se a
expressão 1a5,8,10 na caixa de texto Páginas na tela
de impressão.

7) A notícia aborda uma questão do mundo real, se
insere no mundo jornalístico e para tanto está redigido
dentro de um grau de formalidade.

16) É possível copiar um texto de outro aplicativo para
o documento corrente sem a formatação de origem.
Para isso usa-se a opção de Colar Especial, na caixa
de diálogo que aparece escolhe-se a opção Texto
Formatado.

8) A intenção do evento era proporcionar às crianças
um dia de Páscoa não só com ovos de chocolate, mas
também com brincadeiras, sorvete e bolos.
9) Pode-se afirmar que no trecho abaixo a palavra
grifada é considerada um elemento coesivo:
“...Além de ser muito importante para nós também, por
sabermos que estamos colaborando para a Páscoa
das crianças...”

17) Tanto no Microsoft Word 2013 como no Microsoft
Excel 2013 a combinação de teclas CTRL + U é
utilizada para abrir a caixa de diálogo “Localizar e
Substituir”.
Com referência ao editor de planilhas MS EXCEL,
versão português, julgue os itens 18 a 20:

10) “A sessão que discutirá o ECA, Estatuto da
Criança e do Adolescente, será aberta ao público.
Entretanto haverá uma seção para grupo de
participantes: da área de atuação e população em
geral”. As palavras grifadas são consideradas
homônimas e estão empregadas corretamente.

18) No Microsoft Excel 2013, para colar, sem
formatação, em uma célula, um texto que está na área
de transferência, uma das maneiras é clicar na célula
com o botão direito do mouse e depois em Colar
Especial, selecionar a opção texto e depois clicar em
OK.

INFORMÁTICA
Com relação ao sistema operacional Microsoft
WINDOWS e suas funcionalidades, julgue os itens 11
a 13:

19) No Microsoft Excel 2013, para somar, na célula A3
os valores digitados nas células A1 e A2, deve-se
selecionar a célula A3 e digitar “A1+A2” dentro dela e
depois teclar “Enter”.

11) Para compactar um arquivo, reduzindo seu
tamanho, o Windows necessita de um aplicativo
especifico instalado, como: Winzip ou Winrar, visto
que o Windows não tem a opção de compactar
arquivo.

20) No Microsoft Excel 2013, para ajustar
automaticamente e com rapidez todas as colunas de
uma planilha, deve-se clicar no botão Selecionar Tudo
e, depois, duas vezes (clique duplo) em qualquer
limite entre dois títulos de coluna.

12) Ao pressionar a combinação das teclas ALT e
PRINT SCRN (Print Screen) o Windows gera uma
figura com o conteúdo da janela ativa naquele instante
e coloca esta figura na área transferência, sendo
possível colar esta figura no MS Paint.

ATUALIDADES
21) A população estimada em Londrina, segundo
dados divulgados em 2016 pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), é de 548.249
residentes. O número de habitantes em um município
é utilizado para definir o número de deputados eleitos
como representantes da região, influencia o valor de
repasse de recursos pelos governos federal e
estadual, além de oferecer parâmetros para
investimentos do setor privado.

13) Sem o mouse não é possível executar um
programa, visto que sem clicar no ícone que
representa este programa o Windows não consegue
executá-lo.
Com referência ao editor de texto Microsoft WORD,
versão português, julgue os itens 14 a 16:

22) Em julho de 2015, foi instituída a Patrulha Maria
da Penha em Londrina. A iniciativa visa cumprir as
determinações previstas na Lei Federal nº 11.340, de
7 de agosto de 2006, que criou mecanismos para
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
A legislação federal determina que o poder público
desenvolva, em um prazo de até dez anos a contar da
data de aplicação da lei, políticas para garantir os

14) Dois cliques rápidos na margem esquerda do
documento faz com que apareça uma janela com as
opções de formatação das margens.
15) Pode-se imprimir um documento através do
pressionamento das teclas CTRL mais a tecla P. Uma
nova janela aparecerá e mostrará as opções de
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de ‘macaco’, ‘preto’ e ‘ladrão’. ‘Eu só dizia que não
estava entendendo’, afirmou Ndiaye, ainda pouco
familiarizado com a língua portuguesa. (...).
Emocionado, o senegalês afirmou que nunca havia
sido alvo de xingamentos racistas até aquele
momento. Em Londrina há um ano, Ndiaye mora com
outros três senegaleses em um pensionato na Rua
Belém, na área central. O ambulante disse que veio
para o Brasil com a intenção de trabalhar. ‘Ganho
dinheiro e mando para meus pais, minha mulher e
meu filhos, que continuam no Senegal. Só estou aqui
para trabalhar, só para isso’, frisou. Incomodados com
a atitude da mulher, algumas pessoas que passaram
pelo local logo após o registro da ocorrência pediram
desculpas ao senegalês. ‘Peço perdão em nome dela
e do nosso país’, disse uma mulher. ‘A gente não é
assim’, afirmou outro homem”.

direitos humanos das mulheres no âmbito das
relações domésticas e familiares, com o objetivo de
protegê-las de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.
23) O fenômeno El Niño influenciou o clima no Brasil
durante o primeiro trimestre de 2016, trazendo
aumento de volume e intensidade das chuvas na
região Sul, redução nas regiões Norte e Nordeste,
além de temperaturas acima da média histórica em
praticamente todo o País. O El Niño é um fenômeno
cíclico, caracterizado pelo aquecimento anormal das
águas superficiais e sub-superficiais do Oceano
Pacífico Equatorial.
24) O rompimento da barragem de Fundão em
Mariana, Minas Gerais, provocou um dos maiores
desastres ambientais do mundo e o maior do Brasil.
Laudos após o acidente apontaram que pelo menos
34 milhões de metros cúbicos de lama com rejeitos de
minério foram derramados no meio ambiente. O
vazamento atingiu a foz do Rio Doce, percorreu até o
litoral do estado do Espírito Santo, e chegou ao
oceano Atlântico.

Fonte:
Guilherme
Batista.
Redação
Bonde.
http://www.bonde.com.br/?id_bonde=1-3--259-20150909
(Acesso em 20/03/2016).

Sobre o processo imigração no Brasil e no mundo
atualmente, julgue os itens 27 e 28:
27) O mundo vive atualmente a mais grave crise de
refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. A
Organização das Nações Unidas (ONU) estima que
mais de 300 mil pessoas tentaram se refugiar na
Europa em 2015. A maioria deles vem da África e do
Oriente Médio, fugindo de perseguições políticas e
guerras, mas nem todos conseguem chegar ao seu
destino final.

Sobre relacionamento interpessoal e trabalho em
equipe, julgue o item 25:
25) Algumas particularidades apontam distinções
entre grupos e equipes. Enquanto o grupo tem uma
postura individualista, equipes têm como característica
o trabalho em conjunto. Os membros de grupos são
chamados para trabalhar em conjunto, já as equipes
são formadas por membros que compartilham e
valorizam objetivos e metas em comum. A
semelhança entre os dois conceitos é que, assim
como no grupo, os integrantes de uma equipe
pertencem a uma mesma área de conhecimento, e
nela se baseiam para atingir o resultado final.

28) O número de vistos humanitários concedidos aos
haitianos no Brasil, aumentou consideravelmente a
partir de 2015, o que revela a estabilidade econômica
encontrada no país, superando até mesmo o
negativismo das reações xenofóbicas que ainda
persistem.
De acordo com as pesquisas do IBGE, entre 2012 e
2013, cresceu o consumo de drogas ilícitas por
adolescentes, sobretudo entre meninas. Para garantir
que o levantamento refletisse o máximo da realidade,
entregaram aparelhos eletrônicos para adolescentes
responderem sobre hábitos e comportamentos,
garantindo a privacidade dos entrevistados.

26) O Programa Mais Médicos foi lançado pelo
governo federal com o principal objetivo de aumentar,
emergencialmente, o número de profissionais em
atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Dentre as
ações previstas pelo programa está a contratação de
médicos, com prioridade a estrangeiros ou brasileiros
que se formaram no exterior, a criação de novos
cursos de medicina no país, e melhoria na
infraestrutura de unidades básicas de saúde.

Fonte:
Estadão,
19
de
junho
de
2013.
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,ibge-cresce-o-usode-drogas-ilicitas-por-adolescentes,1044304 (Acesso em
26/03/2016).

“O senegalês Ngale Ndiaye, que trabalha vendendo
bijuterias em frente ao shopping Royal Plaza, na rua
Maranhão (centro de Londrina), foi alvo de ofensas
racistas durante a manhã desta quarta-feira
(09/09/2015). O ambulante contou ao Bonde que uma
mulher, moradora de um prédio localizado em frente
ao ponto dele, o atingiu com uma banana e o chamou

Sobre o uso de drogas no Brasil, julgue os itens 29 e
30:
29) Durante as discussões no Supremo Tribunal
Federal (STF) sobre a legalização do porte da
maconha para consumo próprio, alguns foram
favoráveis mencionando as experiências de países
3
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como o Uruguai e a Argentina. No Uruguai é permitido
plantar, vender e comprar a maconha dentro da lei.

servidora Tereza
remuneração.

recebe

um

terço

da

sua

30) As drogas lícitas são aceitas pela sociedade,
sendo produzidas e comercializadas livremente. Como
exemplo, podemos citar a maconha, a cocaína e o
crack. Quanto às drogas ilícitas, estas não são aceitas
socialmente e sua produção e comercialização são
proibidas pela legislação. Como exemplo, podemos
citar o álcool e o cigarro, além de medicamentos.

40) O adicional por tempo de serviço será concedido
aos servidores ocupantes de cargos efetivos ou em
comissão, à razão de um por cento, não cumulativo,
para cada ano, contínuo ou não, de efetivo exercício
sob o regime estatutário.

ESTATUTO

De acordo com a Lei nº 8.742/1993 (LOAS), e suas
atualizações, julgue os itens 41 a 44:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) O provimento dos cargos públicos far-se-á por ato
editado pela autoridade máxima da entidade pública à
qual o servidor estará vinculado.

41) A assistência social, direito do cidadão e dever da
Sociedade Civil organizada, é Política de Seguridade
Social contributiva, que provê os mínimos sociais,
realizada através de um conjunto integrado de ações
de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o
atendimento às necessidades básicas.

32) Posse é o ato pelo qual o servidor assume as
atribuições e responsabilidades do cargo, passando a
fazer jus à sua remuneração.
33) O cargo efetivo poderá ser provido mediante livre
nomeação e exoneração, de acordo com o juízo de
conveniência da autoridade competente.

42) O Sistema Único de Assistência Social - SUAS é
um sistema público não-contributivo, descentralizado e
participativo que tem por função a gestão e
organização da oferta de serviços, programas,
projetos e benefícios da política de assistência social
em todo o território nacional.

34) São estáveis os servidores, detentores de cargos
comissionados, nomeados por período igual ou
superior a 3 (três) anos.

43) O CRAS é a unidade pública municipal, de base
territorial, localizada em áreas com maiores índices de
vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação
dos serviços socioassistenciais no seu território de
abrangência e à prestação de serviços, programas e
projetos socioassistenciais de proteção social básica
às famílias.

35) Ao servidor estudante poderão ser concedidos
turnos especiais de trabalho que possibilitem a
frequência a exames finais e de admissão ou a
realização de estágios obrigatórios, mediante
comprovação para a indispensável reposição do
horário.
36) Há dois tipos de exoneração: a pedido e de ofício.
A exoneração de ofício ocorrerá quando se tratar de
cargo em comissão, ou quando não satisfeitas as
condições do estágio probatório, ou ainda quando o
servidor não tomar posse no prazo legal.

44) O CREAS é a unidade pública de abrangência e
gestão municipal, estadual regional ou internacional,
destinada à prestação de serviços a indivíduos e
famílias que se encontram em situação de risco
pessoal ou social, por violação de direitos sociais ou
políticos e suas contingências, que demandam
intervenções especializadas da proteção social básica.

37) O servidor que não entrar em exercício dentro do
prazo legal, o ato de provimento será tornado sem
efeito.

Com base nas definições indicadas para a proteção
social especial na política de assistência social, julgue
os seguintes itens 45 a 49:

38) A servidora municipal Mariana adotou uma criança
de treze anos de idade. Ela terá direito à licença
remunerada de cento e oitenta dias para assistência
da criança.

45) A atenção na Proteção Social Especial tem como
objetivo principal contribuir para a prevenção de
agravamentos e potencialização de recursos para o
enfrentamento de situações que envolvam risco
pessoal e social, violência, fragilização e rompimento
de vínculos familiares, comunitários e/ou sociais.

39) A mãe da servidora Tereza ficou doente, e após a
comprovação de ser indispensável a assistência
pessoal da servidora e não podendo ser prestada
simultaneamente ao exercício do cargo, foi concedida
à Maria licença por motivo de doença em pessoa da
família. Agora, há quatro meses licenciada, a

46) A Proteção Social Especial, no SUS, considerando
os níveis de agravamento, a natureza e a
especificidade do atendimento ofertado, está
4
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organizado em Proteção Social Especial de Baixa,
Média Alta e Altíssima Complexidade.

organização e oferta de serviços da proteção social
básica do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social
dos municípios e DF. Avalie o item 51 sobre esse
equipamento da política de assistência social:

47) O Serviço Especializado em Abordagem Social é
ofertado de forma continuada e programada com a
finalidade de assegurar trabalho social de abordagem
e busca ativa que identifique, nos territórios, a
incidência de trabalho infantil, exploração sexual de
crianças e adolescentes, situação de rua, dentre
outras.

51) O CRAS tem como funções que o diferenciam de
qualquer outra unidade da rede socioassistencial de
proteção básica: a oferta do Programa de Atenção
Integral à Família (PAIF), de projetos de inclusão
produtiva e geração de renda e de outros serviços
socioassistenciais de proteção básica; a gestão
territorial da Proteção Social Básica, que compreende
a Articulação da Rede Socioassistencial de Proteção
Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE
referenciada ao CRAS e dos serviços nele ofertados;
a Promoção da Articulação Intersetorial e
Interinstitucional; a busca ativa e Espontânea no
Território do CRAS; e a Produção de material
socioeducativo.

48) O serviço de Proteção Social a adolescentes em
Cumprimento de Medida socioeducativa de Liberdade
assistida (LA) e de Prestação de Serviços à
Comunidade (PSC) tem por finalidade promover
atenção socioassistencial e acompanhamento a
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas em regime fechado, determinadas
judicialmente.
49) PAEFI é o serviço de proteção e atendimento
especializado a famílias e Indivíduos e tem como
objetivo a realização de atividades de apoio,
orientação e acompanhamento a famílias com um ou
mais de seus membros em situação de ameaça ou
violação de direitos. Compreende atenções e
orientações direcionadas para a promoção de direitos,
a preservação e o fortalecimento de vínculos
familiares, comunitários e sociais e para o
fortalecimento da função protetiva das famílias diante
do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou
as submetem a situações de risco pessoal e social.

A Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, que
aprova a Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais de acordo com os níveis de
complexidade do SUAS, relaciona os serviços de
Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial
de Média e Alta Complexidade. Com base nessa
Resolução do Conselho Nacional de Assistência
Social, avalie os itens 52 e 53:
52) Dentre os serviços de proteção social especial de
alta complexidade o abrigo institucional, o serviço de
acolhimento em república, a casa-lar, a residência
inclusiva e a casa de passagem são modalidades do
serviço de acolhimento institucional.

De acordo com a Política Nacional de Assistência
Social, na conformação do Sistema Único de
Assistência Social, os espaços privilegiados onde se
efetivará a participação popular são os conselhos e as
conferências, não sendo, no entanto, os únicos, já que
outras instâncias somam força a esse processo.
Avalie, a partir dessa concepção, o item 50:

53) Estão entre os objetivos do Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família – PAIF: a) apoiar
famílias que possuem, dentre seus membros,
indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da
promoção de espaços coletivos de escuta e troca de
vivências familiares; e b) promover acessos a
benefícios, programas de transferência de renda e
serviços socioassistenciais, contribuindo para a
inserção das famílias na rede de proteção social de
assistência social.

50) De acordo com o estabelecido pela Política
Nacional de Assistência Social, figuram entre as
reivindicações vinculadas ao debate da construção do
SUAS no tocante ao financiamento, construído sobre
bases mais sólidas e em maior consonância com a
realidade brasileira: o financiamento com base no
território, considerando os portes dos municípios e a
complexidade dos serviços, pensados de maneira
hierarquizada e complementar; o repasse automático
de recursos do Fundo Nacional para os Estaduais, do
Distrito Federal e Municipais para o cofinanciamento
das ações afetas a esta política; o estabelecimento de
pisos de atenção.

“Direitos sociais são direitos fundamentais do homem,
caracterizando-se como verdadeiras liberdades
positivas, de observância obrigatória em um Estado
Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria de
condições de vida aos hipossuficientes, visando à
concretização da igualdade social, e são consagrados
como fundamentos do Estado democrático, pelo art.
1º, IV, da Constituição Federal”.
Fonte: Alexandre de Moraes. Direito Constitucional. São
Paulo: Atlas, 2011, p. 206.

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
é uma unidade pública estatal descentralizada da
política de assistência social, responsável pela
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Com base no texto acima, julgue os itens 54 e 55:

61) É correto afirmarmos que no Plano Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, no eixo inclusão
social, prevê a promoção entre os beneficiários com
deficiência do Benefício de Prestação Continuada
(BPC), a realização de qualificação profissional e o
acesso ao mundo do trabalho, priorizando mulheres
da faixa etária de 16 a 45 anos.

54) São exemplos de direitos sociais expressamente
previstos no artigo 6º da Constituição Federal a
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho e a
moradia. O transporte não se encontra previsto como
direito social por ser caracterizado como uma
extensão do direito individual de locomoção.

62) Segundo a Lei 11.340 cabe ao juiz, quando
necessário, sem prejuízo de outras medidas:
I – encaminhar a ofendida e seus dependentes a
programa oficial comunitário de proteção ou de
atendimento;
II - determinar a recondução da ofendida a seus
dependentes
ao
respectivo
domicílio,
após
afastamento do agressor;
III – determinar o afastamento da ofendida do lar, com
prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos
filhos e alimentos;
IV – determinar a separação de corpos.

55) A Constituição Federal estabelece a igualdade de
direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos
e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Contudo,
exclui-se dos empregados domésticos o direito, entre
outros, ao piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho e os adicionais de
insalubridade, penosidade e periculosidade.
Consoante previsão da Lei nº 10.741/2003, que
dispõe sobre o Estatuto do Idoso, julgue o item 56:
56) As entidades filantrópicas, ou casa-lar, podem
cobrar valor a título de participação do idoso no
custeio da entidade de até 70% de qualquer benefício
previdenciário ou de assistência social por ele
recebido, mediante forma previamente estabelecida
pelo Conselho Municipal do Idoso ou do Conselho
Municipal de Assistência Social.

63) Baseado no Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos, é correto afirmarmos que segundo
a concepção de educação não-formal, a mesma se
baseia em qualificação para o trabalho, adoção e
exercício de práticas voltadas a comunidade,
aprendizagem política de diretos por meio da
participação em grupos sociais, educação realizada
nos meios de comunicação social, aprendizagem de
conteúdos da escolarização formal em modalidades
diversificadas e educação para a vida no sentido de
garantir o respeito à dignidade do ser humano.

57) Aos idosos a partir de 60 (sessenta) anos, que não
possuam meios para prover sua subsistência, nem de
tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício
mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei
Orgânica da Assistência Social.

64) Um dos princípios que os promotores de direitos
humanos em educação consideram é: a consolidação
de valores baseados em uma ética solidária e em
princípios dos direitos humanos, que contribuam para
uma prática emancipatória dos sujeitos que atuam nas
áreas de justiça e segurança.

Julgue as assertivas 58 e 59, com base na Lei nº
11.340/2006 – “Lei Maria da Penha”
58) Compete ao juiz determinar a inclusão por prazo
indeterminado da mulher em situação de violência
doméstica e familiar no cadastro de programas
assistenciais do governo federal, estadual e municipal.

65) Conforme a Constituição Federal de 1988 em seu
capítulo sobre os Direitos Sociais, é correto
afirmarmos que a duração do trabalho normal não
superior a dez horas diárias e quarenta e quatro
semanais, facultada a compensação de horários e
redução da jornada, mediante acordo ou convenção
coletiva de trabalho.

59) É assegurado à mulher em situação de violência
doméstica e familiar a manutenção do vínculo
trabalhista, quando necessário o afastamento do local
de trabalho, por até 06 (seis) meses.
Em conformidade com o Plano Nacional dos Direitos
da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite,
instituído pelo Decreto nº 7.612/2011, julgue o item 60:

66) Podemos afirmar que segundo a Constituição
Federal, que entre os direitos sociais está a igualdade
de direitos entre o trabalhador com vínculo
empregatício permanente e o trabalhador avulso.

60) São consideradas pessoas com deficiência
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os
quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas.

Sobre a definição de Violência Sexual julgue os itens
67 a 69:
67) A Violência sexual é todo ato, de qualquer
natureza, atentatório ao direito humano ao
6
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desenvolvimento sexual da criança e do adolescente,
praticado por agente em situação de poder e de
desenvolvimento sexual desigual em relação à criança
e adolescente vítimas.

74) A ação socioeducativa direciona-se a reprovar o
ato infracional, não o seu autor. Assim, acredita na
possibilidade de o adolescente redirecionar sua vida
através da garantia de direitos e apoio emocional.

68) O consentimento das crianças e adolescentes é o
que determina se houve ou não a Violência sexual.

75) A construção de uma proposta educativa consiste
no envolvimento ilimitado, irrefletido, incondicional e o
cumprimento de obrigações massivas e burocráticas.

69) A Exploração Sexual Comercial
considerada uma Violência Sexual.

pode

ser
76) O cometimento do ato infracional revela processos
sociais de segregação e não garantia de direitos.
Sendo assim, é uma prática determinada por fatores
específicos da adolescência.

O ECA (Lei nº 8.069/1990) em seu artigo 70
preconiza: “É dever de todos prevenir a ocorrência de
ameaça ou violação dos direitos da criança e do
adolescente.” De acordo com o Plano Nacional de
Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e
adolescentes, a prevenção é considerada um eixo.
Baseada na afirmação acima julgue os itens 70 a 72:

77) Os princípios norteadores do projeto políticopedagógico da ação socioeducativa inspiram-se em
valores pessoais de cada trabalhador, impossibilitando
a construção de um trabalho coletivo.

70) Deve-se considerar o envolvimento das diferentes
mídias em campanhas de mobilização e prevenção da
violência sexual; a qualificação das campanhas de
prevenção; o fortalecimento da rede familiar e
comunitária e a inserção das escolas em ações de
prevenção.

78) A responsabilização é um dos objetivos das
medidas socioeducativas, considerado enquanto
processo e não um estado definitivo a ser alcançado.
79) A Liberdade Assistida é uma medida em meio
aberto e possui o período máximo de 6 meses de
execução,
tendo
como
objetivo
primordial
acompanhar, auxiliar, e orientar o adolescente
favorecendo sua inclusão social.

71) Na prevenção deve-se considerar somente o
envolvimento das diferentes autoridades na defesa e
na responsabilização de crianças e adolescentes
vítimas de violência.

80) Os Planos de Atendimento Socioeducativo devem
prever ações articuladas nas áreas da educação,
saúde, esporte, lazer, assistência social, capacitação
para o trabalho e esporte, sendo sua execução
acompanhada por agentes em nível Federal.

72) Deve-se fortalecer as diferentes mídias em
campanhas de mobilização e prevenção da violência
sexual sendo este, o melhor meio de prevenção.
Assegurar o atendimento especializado não apenas
aos que sofreram a violência sexual como também
aos autores. De acordo com essa frase julgue o item
73:

81) Tendo em vista os desafios enfrentados pelos
profissionais na realização do trabalho com pessoas
em situação de rua, em decorrência das situações
complexas que vivenciam e o impacto que este
trabalho causa nos trabalhadores do Centro POP,
cabe à coordenação da Unidade assegurar momentos
de integração em equipe, troca de experiências,
reflexão e discussão de casos.

73) O atendimento especializado para os autores
pertence ao eixo Atenção do Plano Nacional de
Enfrentamento da Violência Sexual contra crianças e
adolescentes demonstrando sua relevância.

82) A atuação do Serviço Especializado para
População em Situação de Rua deve basear-se no
paradigma da incompletude institucional, fazendo-se
necessária a atuação das diversas políticas e setores
da sociedade de forma sinérgica, convergente e
complementar, destacando a importância da
articulação deste Serviço com serviços da Proteção
Social Básica e Proteção Social Especial e serviços de
políticas públicas setoriais, como Saúde, Habitação,
Trabalho e Renda, Segurança Alimentar e Nutricional,
Órgãos de Defesa de Direitos e Instituições de Ensino
e Pesquisa.

Apesar dos avanços legais com o ECA (Lei nº
8.069/90) e o SINASE (Lei nº 12.594/12), a expressão
essencialmente garantista destas leis na execução
das medidas socioeducativas encontra desafios a
serem superados. O SINASE, ao regulamentar o ECA,
oferece maior pressão para mudanças neste campo e
traz em seu escopo forte caráter ético-pedagógico que
deve
orientar
a
execução
das
medidas
socioeducativas. Com base na afirmação acima julgue
os itens 74 a 80:
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83) Acesso a direitos socioassistenciais, construção
de autonomia, ética, trabalho em rede, relação com a
cidade e a realidade do território e proteção social
proativa são alguns dos eixos norteadores da atenção
ofertada no Serviço Especializado em Abordagem
Social.

Conselho Tutelar e a Delegacia Regional do Trabalho,
a fim de que identifiquem os responsáveis pela
exploração
do
trabalho
destas
crianças
e
adolescentes.
90) O Centro de Referência Especializado para
População em Situação de Rua, previsto no Decreto
nº 7.053/2009 e na Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais, constitui-se em uma unidade de
referência da Proteção Social Especial de Média
Complexidade, de natureza pública e estatal, e voltase especificamente para o atendimento especializado
à população em situação de rua, devendo ofertar,
obrigatoriamente, o Serviço Especializado para
Pessoas em Situação de Rua.

84) A Política Nacional para Inclusão Social da
População em Situação de Rua estrutura-se a partir
de dois eixos: o da verticalidade federativa, apontando
que as ações municipais, estaduais e federais devem
trabalhar em complementaridade para atender às
demandas da população, e o da interdisciplinaridade e
intersetorialidade na atuação para a população em
situação de rua, apresentando como imprescindíveis
os trabalhos conjuntos das diversas pastas
governamentais, além de instituições ou de
movimentos da sociedade civil organizada.

Partindo das orientações contidas na Cartilha
elaborada pela SNAS (Secretaria Nacional de
Assistência Social e o MDS (Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome), julgue
os itens 91 e 92:

85) O principal objetivo do Serviço Especializado em
Abordagem Social é viabilizar a inserção imediata dos
indivíduos e famílias em situação de rua no Serviço de
Acolhimento Institucional, de modo que estas
instituições possam tornar-se suas moradias,
garantindo os cuidados necessários e a saída das
ruas.

91) O Serviço de Abordagem Social, ofertado no
âmbito da proteção social especial de média
complexidade, deve garantir atenção às necessidades
mais imediatas das famílias e dos indivíduos
atendidos.

86) Para a realização do trabalho com pessoas em
situação de rua é importante considerar a dinâmica
socioespacial desta população, atentando-se ao modo
como essas pessoas se relacionam no cotidiano entre
si e com os espaços públicos, que lhes representa seu
lugar de moradia e/ou sobrevivência.

92) O propósito do Serviço de Abordagem deve
propiciar continuamente impactos no modo de viver
das pessoas, buscando otimizar os estigmas
discriminatórios de raça, cor e diversidade de gênero.
O Serviço Especializado em Abordagem Social,
relacionados nos itens 93 e 94, deve atender:

87) Tendo em vista que os problemas dos usos de
crack, álcool e outras drogas estão no âmbito da
Política de Saúde, o atendimento pela equipe do
Serviço Especializado em Abordagem Social a
pessoas com problemas associado ao uso de drogas
e em situação de risco social nos espaços públicos
deve ser evitado, já que esta é uma intervenção
específica das equipes do Consultório na Rua.

93) Indivíduos em territórios definidos e delimitados
por grau de vulnerabilidade social, de abrangência das
unidades dos CREAS, sendo crianças, adolescentes,
jovens, idosos e famílias em situação de risco social.
94) O Serviço deve atender as situações de
vulnerabilidade e risco social, possibilitando ação
interventiva imediata, priorizando o acesso a serviços
e benefícios.

88) Um dos principais objetivos do Serviço
Especializado para Pessoas em Situação de Rua é a
construção com a pessoa atendida de novos projetos
de vida, o que pressupõe o crescente fomento à
consciência da complexidade da situação na qual se
encontram estes indivíduos que utilizam os espaços
da rua como moradia e estratégia de sobrevivência,
considerando a compreensão acerca da dimensão
social mais ampla. Assim, o trabalho social deve
orientar-se por uma perspectiva crítica desta
realidade.

Quanto ao planejamento, julgue os itens 95 a 97:
95) O Serviço de Abordagem Social define as áreas
de atuação das equipes através da identificação e
problematização das situações de risco pessoal e
social, feitas previamente através de diagnósticos, que
norteiam as ações do serviço de busca ativa em cada
território.

89) Na abordagem a crianças e adolescentes em
situação de trabalho infantil, a equipe do Serviço de
Abordagem Social deve de imediato acionar o

96) A implantação do Centro POP (Centro de
Referência Especializado para a população em
situação de rua), através do Decreto 7.053/2009, é
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voltada ao atendimento à população em situação de
rua, devendo ofertar obrigatoriamente o Serviço
Especializado em Abordagem Social.
97) O Serviço de Abordagem Social deve ser ofertado
aos diversos segmentos que utilizam espaços
públicos, praças, terminais de ônibus, dentre outros,
como espaço de moradia e de sobrevivência.
Considerando a Política Nacional de atendimento à
população em situação de rua, observe a charge e
julgue os itens 98 a 100:

98) A imagem retrata a preocupação que o Estado
tem demonstrado em investir na Política Pública que
atende pessoas em situação de rua devido seu
aumento e grande visibilidade, alvo de preocupação
da sociedade em geral.
99) A charge chama a atenção dos cidadãos que
almejam sua projeção social em detrimento de uma
população vulnerável e à mercê das ruas.
100) A figura demonstra que existe uma população
que é invisível mesmo estando visível aos olhos dos
cidadãos e do Estado, permanecendo sua
invisibilidade enquanto sujeito de direitos.
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