MUNICÍPIO DE IPUAÇU
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019

CARGO: EDUCADOR SOCIAL
NOME:

INSCRIÇÃO:

RG:

INSTRUÇÕES:
a)

O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome,
número de inscrição, nº RG e cargo pretendido;
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal;
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 04 (quatro) questões de Português, 04
(quatro) questões de Matemática/Raciocínio Lógico, 02 (dois) questões de Informática Básica, 02 (dois) questões de
Conhecimentos Gerais/Atualidades e 28 (vinte e oito) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação;
e) Cada questão apresenta 5 (cinco) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta;
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído, exceto se estiver com problemas de impressão que prejudique seu
preenchimento;
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA,
marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova,
conforme exemplo a seguir:

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único
documento válido para sua correção e sua assinatura;
i) O CARTÃO-RESPOSTA contém 40 questões;
Exemplo do modo correto de marcação das respostas:

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica/scanner para o processamento dos resultados,
não podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “g” e alínea “i”;
Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta e o candidato perderá esta pontuação.
O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato;
Não deixe nenhuma questão sem resposta;
Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem qualquer outro tipo de consulta;
Somente utilize caneta azul ou preta;
O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída;
O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação
do seu gabarito;
Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala.

BOA PROVA!
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I - PROVA DE PORTUGUÊS – (04 questões)

QUESTÃO 01. Leia:

fonte:
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiCvIGRxeDlAhUYE7kGHb8uDTcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.imag
emwhats.com.br%2Ftirinhas-do-calvin-e-haroldo-para-compartilhar-54%2F&psig=AOvVaw0JYkvU5idu4hkdGpUHcYwk&ust=1573506062254480

O efeito de sentido da tirinha em quadrinhos acima depende de elementos textuais que se encontram em qual
das alternativas abaixo?
(A) uma quebra de expectativa no último quadrinho.
(B) o reconhecimento de uma situação comunicativa inerente ao discurso cômico característico de tirinhas em
quadrinhos.
(C) elementos de coesão sequencial verbais e não-verbais.
(D) A reprodução de um arquétipo infantil de personagem, segundo seu próprio ponto de vista.
(E) todas as alternativas acima estão corretas.
QUESTÃO 02. Assinale a alternativa incorreta em relação à colocação pronominal.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Não me deram a oportunidade de me explicar.
Me deram uma caixa de bombons, porque ontem foi meu aniversário.
Por favor, lembre-me de deixar registrado as tarefas de amanhã.
Diana foi chamada para convencer com o Diretor. Acredito que lhe concederam uma promoção.
(…) Embora eu o faça, sei que se trata de um comportamento que tenho que mudar.

QUESTÃO 03. Marque a alternativa que preencha, corretamente, as lacunas do parágrafo a seguir:
Pode-se verificar que o futebol expressa a sociedade, pois o jogo está na sociedade tanto quanto _____ sociedade
está no jogo. Ambos expressam-se, mutuamente, principalmente no que se refere _____ subjetividade das
relações estabelecidas dentro do contexto de uma partida de futebol, _____ transgressões ______ regras,
______ ordem e ______ desordem, o envolvimento da torcida com seu time de coração, chorar ou se alegrar,
brigar ou festejar. O futebol teria, assim, uma riqueza simbólica, que poderia expressar a sociedade brasileira.
fonte: http://portalintercom.org.br/anais/sul2018/resumos/R60-0728-1.pdf

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

à – a – à – às – a – a.
a – a – a – a – a – a.
a – à – as – às – à – à.
a – à – à – à – à – à.
a – a – há- à – à – à.

QUESTÃO 04. Leia:

fonte:
https://www.google.com/search?biw=1422&bih=645&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTuRdZZXgsTtx9EUllxCi0ogmpYCg%3A1573421299804&sa=1&ei=84DIXaf
bMMm15OUP9aq04Aw&q=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&oq=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&gs_l=img.3..35i39l2j0l4j0i5i30l4.85358.89400..8
9811...0.0..0.502.3916.0j8j3j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.Nq5ijjM6FuY&ved=0ahUKEwjnoKCNyDlAhXJGrkGHXUVDcwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=U46fJAam2awSoM:

Em qual das alternativas abaixo os termos sublinhados correspondem a um complemento nominal?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Às vezes, eu sinto vontade de fugir de tudo e de todos.
Eu pulei a cerca, mas ainda estava no mundo.
Eu lembro que uma vez eu me senti assim.
Ainda estava no canil Colina das Margaridas.
nenhuma das alternativas anteriores.

II – PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA – (04 questões)

QUESTÃO 05. A empresa X foi incumbida da montagem e confecção da apostila preparatória para o Concurso
Público da cidade de Passa Tempo (MG). Sabe-se que a paginação iniciou-se a partir do número 1, excluindo
a capa e a contracapa, e foram utilizados 285 algarismos. Determine o total de páginas enumeradas.
(A) 97 páginas
(B) 86 páginas
(C) 131 páginas
(D) 140 páginas
(E) 163 páginas

QUESTÃO 06. Doze times de handebol masculino participam do campeonato regional, enfrentando-se entre si,
em turno e returno, ou seja, cada time enfrenta todos os demais duas vezes, o que totaliza exatas 22 partidas
para cada. O time vencedor do campeonato venceu 15 partidas e empatou 7. Para que esses resultados
ocorram, a quantidade de maneiras possíveis será:
(A) superior a 140.000 e inferior a 165.000
(B) inferior a 150.000
(C) superior a 150.000 e inferior a 170.000
(D) inferior a 140.000
(E) superior a 170.000
QUESTÃO 07. Considere as frases a seguir:
12𝑥−𝑦

I.
é um número inteiro positivo.
𝑥
II. Getúlio Vargas foi um dos grandes nomes da história do Brasil, governando o país por mais tempo após a
Proclamação da República.
III. Ela foi considerada a melhor cantora do mundo em 2019.
É correto afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apenas II é uma sentença aberta.
apenas I e II são sentenças abertas.
apenas I e III são sentenças abertas.
apenas I é uma sentença aberta.
apenas III é uma sentença aberta.

QUESTÃO 08. Dispomos de onze homens e oito mulheres, entre os quais estão Hélio e Teresa. Quantas comissões
podemos formar com três homens e três mulheres, sabendo que Hélio não participa de nenhuma comissão
na qual Teresa faz parte?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

82.950 comissões
8.295 comissões
829 comissões
82 comissões
8 comissões

III – PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA – (02 questões)

QUESTÃO 09. Giulia é uma garota que trabalha em um setor de T.I de uma empresa de produtos químicos, porém
ela recebeu um alerta do sistema de Antivírus que havia uma máquina infectada, quais medidas a Giulia deve
tomar?
(A) Ignorar, pois, possa ser um alerta falso.
(B) Entrar em contato com a máquina e verificar o vírus ativando-o e vendo o que ocorre durante sua execução
para avaliar o caso.
(C) Informar para usuário excluir o arquivo infectado e alerta-lo para tomar cuidado para que isso não aconteça
novamente.
(D) Isolar a máquina da Rede, verificando a causa da infecção, verificando se houve infestação para outras
máquinas, e isolar o local infectado.
(E) Nenhuma das anteriores.

QUESTÃO 10. João, um rapaz que trabalha em um escritório de advocacia, acaba de receber um e-mail, esse email pede seus dados como cartão de crédito, nome completo e CPF para confirmar o recebimento de um
produto que ele mesmo não lembra de ter solicitado. Sendo assim o que João deve fazer?
I. João deve colocar seus dados, pois, possivelmente, é uma encomenda que não se lembre.
II. João deve contactar o setor de T.I para verificar se o e-mail é um spam, pois outras pessoas podem estar
recebendo esses mesmos tipos de e-mails.
III. João deve ignorar o e-mail e exclui-lo, não é necessário avisar o departamento de T.I pois não é um e-mail
ofensivo.
Analise as afirmativas acima e marque a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente I, II estão corretas
Somente II está correta
Somente II e III estão corretas
Somente III está correta
Todas estão corretas.

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (02 questões)

QUESTÃO 11. Pela Lei Estadual n.º 8.531, de 09 de janeiro 1992, alterada pela Lei Estadual n.º 8.561, de 30 de
março de 1992, Ipuaçu deixou de ser distrito e se tornou município. Anteriormente, a que municípios Ipuaçu
pertencia?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Abelardo Luz e Ouro Verde.
Bom Jesus e São Domingos.
Aberlardo Luz e Xanxerê.
Entre Rios e Xanxerê.
Ouro Verde e Xanxerê.

QUESTÃO 12. Observe a imagem e responda a alternativa correta.

A cidade de Ipuaçu tornou-se conhecida na Ufologia Brasileira e no mundo a partir de 2008, devido ao surgimento
anual de desenhos nas plantações que a rodeiam, sendo conhecida como a capital brasileira dos círculos e
“cidade dos ets”. O nome correto dado a esse achatamento em parte das plantações é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Agroglifos
Diaglifos.
Geóglifos.
Hieróglifos.
Hemogróclitos.

V - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (28 questões)

QUESTÃO 13. O Código Penal prevê em seu artigo 136 o crime de “Maus - Tratos” que consiste na exposição
a perigo da vida ou da saúde de pessoa sob a autoridade, guarda ou vigilância do agente, para fim de
educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis,
quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou
disciplina. O Estatuto da Criança e do Adolescente(Lei 8069/90) descreve tipo penal muito semelhante em
seu criminalizando a conduta de “submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou
vigilância a vexame ou constrangimento”. Sobre o texto analise:
I.

A norma do Código Penal se restringe à proteção das crianças e adolescentes, abarcando como sujeitos
passivos toda uma infinidade de pessoas que estejam sob a autoridade, guarda ou vigilância de outrem.
II. O crime de maus – tratos previsto no Código Penal (artigo 136) é, na verdade, norma especial em relação
ao dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente,
III. Para vítimas maiores de 18 anos submetidas a maus – tratos, a aplicação somente pode ser do
artigo 136, CP, que é abrangente tanto de menores como de outras pessoas subordinadas a guarda,
autoridade ou vigilância de outrem.
Dos itens acima:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas o item I e II estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item III está correto.
Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 14. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas socioeducativas podem
acontecer em liberdade, em meio aberto ou, com privação de liberdade, sob internação. Assinale a
alternativa correta:
(A) O adolescente autor de ato infracional é responsabilizado por determinação judicial a cumprir medidas
socioeducativas, que contribuem, de maneira pedagógica, para o acesso a direitos e para a mudança de
valores pessoais e sociais dos adolescentes.
(B) A liberdade assistida não pressupõe restrição de direitos obrigando um acompanhamento sistemático do
adolescente, sem o afastamento de seu convívio familiar e comunitário.
(C) O adolescente autor de ato infracional é responsabilizado por laudo técnico da equipe multidisciplinar do CT
a cumprir medidas socioeducativas.
(D) Contribuem, de maneira pedagógica, para o acesso aos deveres e para a mudança de valores pessoais e
sociais dos adolescentes.
(E) As medidas socioeducativas são medidas repressivas previstas no Estatuto, aplicáveis para jovens de 09 a
17 anos que cometerem ato infracional.
QUESTÃO 15. A gestão do trabalho, no âmbito do SUAS, é correto afirmar exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Garantir a “desprecarização” dos vínculos dos trabalhadores do SUAS e o fim da terceirização.
Garantir a educação permanente dos trabalhadores,
Realizar auditorias no plano estratégico,
Garantir a gestão participativa com controle social
Regionalizar o direito à assistência social na perspectiva da consolidação de controles públicos

QUESTÃO 16. A Política Nacional de Assistência Social na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social
ressalta o campo da informação, monitoramento e avaliação, salientando que as novas tecnologias da
informação e a ampliação das possibilidades de comunicação contemporânea têm um significado, um
sentido técnico e político, podendo e devendo ser consideradas como:
(A) sentidos técnico e político de práticas sociais e de saúde.
(B) veios estratégicos para uma melhor atuação no tocante às políticas sociais e a nova concepção do uso da
informação, do monitoramento e da avaliação no campo da política de assistência social.
(C) autonomia da gestão municipal, potencializando a divisão de responsabilidades e no co-financiamento
entre as esferas de governo e a sociedade civil.
(D) constituição de rede de serviços que cabe à assistência social prover, com vistas a conferir maior eficiência,
eficácia e efetividade em sua atuação específica e na atuação intersetorial.
(E) políticas de monitoramento e avaliação como táticas de ampliação e de fortificação do campo assistencial.
QUESTÃO 17. A Assistência Social deve ofertar seus serviços com o conhecimento e compromisso ético e político
de profissionais que operam técnicas e procedimentos impulsionadores das potencialidades e da
emancipação de seus usuários. São princípios éticos que orientam a intervenção dos profissionais da área de
assistência social, exceto:
(A) Proteção à privacidade dos usuários, observado o sigilo profissional, preservando sua privacidade e opção e
resgatando sua história de vida.
(B) Defesa intransigente dos direitos socioassistenciais.
(C) Retenção das informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários, no sentido de preservar a ética e
o sigilo.
(D) Reconhecimento do direito dos usuários a ter acesso a benefícios e renda e a programas de oportunidades
para inserção profissional e social.
(E) Exercício de sua autoridade de maneira a cercear o direito do/a usuário/a de decidir livremente sobre seus
interesses;
QUESTÃO 18. Na Lei n.º 9.394/1996 (LDB), estão apresentadas as garantias previstas julgue as proposições, a
seguir, associando “V” quando verdadeiro e “F” quando falso:
I.
II.
III.
IV.
V.

(__) Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, somente, para os que a ele não tiveram acesso na idade
própria.
(__) Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando.
(__) Atendimento educacional normal aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente, na
rede ínsita de ensino.
(__) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de
cada um.
(__) Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas
às suas necessidades e disponibilidades, garantindo aos que forem trabalhadores as condições de acesso e
permanência na escola.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – V – V – V – V.
V – F – F – V – V.
F – V – V – F – V.
F – V – F – V – V.
F–F–V–V-V

QUESTÃO 19. LEI No 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências. Baseado nesta legislação dentre as Disposições Preliminares é correto afirmar, exceto:
(A) Prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda.
(B) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os
aspectos biopsicossociais de envelhecimento;
(C) Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de
serviços aos idosos;
(D) É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 65 (sessenta e cinco) anos.
(E) A viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações;
QUESTÃO 20. Sobre o estatuto do idoso (lei nº 10.741) é correto afirmar:
(A) As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor de Justiça, que as
referendará, e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil.
(B) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra idoso serão, obrigatoriamente, comunicados
pelos profissionais de saúde.
(C) Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é permitida a fixação de limite máximo de idade.
(D) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento
de saúde que lhe for reputado mais favorável.
(E) É dever exclusivo da família prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.
QUESTÃO 21. De acordo com a lei 11.340/2006, configura-se como violência psicológica à mulher, qualquer
conduta que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ofenda sua integridade ou saúde corporal.
configure calúnia, difamação ou injúria.
force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição.
vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.
configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos.

QUESTÃO 22. São eixos estruturantes da gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Valorização da presença do controle social.
Qualificação dos recursos humanos.
Precedência da gestão pública da política.
Matricialidade sócio-familar.
Dinâmica às organizações e entidades de assistência social.

QUESTÃO 23. O educador social tem um perfil diferenciado diante do contexto em que atua, pois ele apresenta
uma visão mais crítica do meio social. Busca estar sempre alerta às manifestações dos indivíduos para que
possa ajudar a formular e alcançar bons resultados. Crê e age com possibilidades que proporcionem a
________________ do sujeito, transformando-o em autor de sua história pessoal.
Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sociabilidade e Adaptação.
Interação social e Descriminalização.
Independência e Autonomia.
Formação Humana e Caráter.
Individualidade e Crescimento.

QUESTÃO 24. As entidades e organizações de assistência social são aquelas sem fins lucrativos e parceiras da
administração pública no atendimento às famílias, indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade ou
risco social e pessoal, que integram a rede socioassistencial junto aos entes federativos (órgãos gestores) e
os conselhos de assistência social, formando o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). É correto afirmar:
(A) Os conselhos municipais têm atribuições fiscalizar as entidades e organizações de assistência social, bem
como os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, conforme parâmetros e
procedimentos regionalmente estabelecidos.
(B) As ofertas prestadas pelas entidades e organizações de assistência social devem ser gratuitas ao público
atendido, à exceção do acolhimento institucional de idosos, no qual a retenção dos benefícios
previdenciários ou de assistência social dá-se no percentual máximo de 80% para a manutenção do custeio
da entidade/organização.
(C) O Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social-CNEAS tem sido alimentado pelos órgãos gestores
estaduais desde o ano de 2015, com as organizações e ofertas socioassistenciais inscritas nos Conselhos dos
seus respectivos territórios.
(D) No SUAS, as entidades e organizações são acompanhadas pelos órgãos gestores e fiscalizadas pelos
conselhos municipais de assistência social. Os entes federados (órgãos gestores) têm a função de assessorar
e apoiar as entidades e organizações visando à adequação dos seus serviços, programas, projetos e
benefícios de assistência social às normas do SUAS.
(E) O Ato Normativo presente na Resolução nº2, de 1º fevereiro de 2006, estabelece competência a servidores
do CNAS.
QUESTÃO 25. “As crianças, quando bem cuidadas, são uma semente de paz e esperança” Zilda Arns Neumann
em sua Última conferência, Haiti, 2010. Com o intuito de estabelecer uma política de atendimento que
assegure à Criança e ao Adolescente seus direitos fundamentais, a Carta Magna dispôs, no artigo 227, a
proteção integral com prioridade absoluta de crianças e adolescentes por parte da sociedade, Estado e
família. O Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado na década de 90, reafirmou a prescrição da Lei
Maior, de criança e adolescente como sujeitos de direitos. Baseado na afirmativa acima é correto afirmar,
exceto:
(A) A Organização Mundial de Saúde define violência como “o uso intencional da força física ou do poder, real
ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte
ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento
ou privação.
(B) O lugar da criança e do adolescente na sociedade esteve, historicamente, presente adquirindo diversos
significados em diferentes grupos sociais. esses significados, de infância e juventude existiam representados
pela perspectiva de uma sociedade patriarcal e autoritária.
(C) Em toda situação de violência, deve haver uma intervenção de qualquer pessoa que conheça o fato. O Artigo
13 do ECA prevê que “os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente
serão, obrigatoriamente, comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras
providências legais”.
(D) A violência contra crianças e adolescentes é presenciada em diversos contextos, seja no ambiente familiar,
nas escolas, nas ruas, podendo ser manifestada de diferentes formas, não excludentes entre si. Os
profissionais que atuam com criança e adolescente em situação de violência, precisam estar atentos para
identificar quais fatores estão relacionados com o contexto específico.
(E) Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pósnatal

QUESTÃO 26. A população que vivencia situação de rua vem aumentando por diversos motivos, tais como:
situação de pobreza, desemprego estrutural, migração, dependência química, situação de conflitos
familiares, entre outros. Essa população engloba pessoas excluídas das estruturas convencionais da
sociedade, pessoas que possuem menos que o necessário para atender às necessidades básicas do ser
humano, que vivem na linha da indigência ou pobreza absoluta, que vivem em situação de pobreza extrema
e sua sobrevivência encontra-se, frequentemente, comprometida. É correto afirmar, exceto:
(A) Acesso aos serviços de saúde, é uma das dificuldades enfrentadas pelos moradores de rua para a sua inserção
no sistema de saúde brasileiro. Diferentes motivos que impedem ou retardam a procura por um serviço de
saúde, dentre eles destacando-se o preconceito e a discriminação relacionados às condições de higiene, que
está prejudicada pelo uso de vestimentas sujas, falta de banho, odor fétido, bem como a falta de
documentação para identificação e cadastro do usuário e o longo período de espera pelo atendimento.
(B) Observam-se avanços sociais e políticos sobre a importância das políticas públicas específicas construídas
para as pessoas que vivenciam a situação de rua, as quais asseguraram, no âmbito legal e efetivo um conjunto
de direitos sociais, ampliando as condições de acesso aos serviços de saúde. Os desafios em garantir a
atenção integral à saúde e em construir estratégias efetivas de cuidado à saúde, considerando necessidades,
demandas e dignidade dessa população em processo de redução.
(C) Frente à situação apresentada, e reconhecendo a complexidade de se prestar assistência de qualidade às
pessoas que vivenciam situação de rua, deve ser reforçada a inclusão do tema na formação acadêmica de
graduandos da área da saúde, para que conheçam e, futuramente, incorporem esse aprendizado às suas
práticas profissionais por meio do ensino, pesquisa, extensão e educação profissional permanente.
(D) A principal legislação brasileira direcionada à atenção e à saúde dessa população é a Política Nacional para a
População em Situação de Rua (PNPSR). Além dos princípios da universalidade, da igualdade e da equidade,
essa Política tem como princípios o respeito à dignidade da pessoa humana, o direito à convivência familiar
e comunitária, a valorização e respeito à vida e à cidadania, o atendimento humanizado e o respeito às
condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa,
com atenção especial às pessoas com deficiência.
(E) O Poder Executivo Federal poderá firmar convênios com entidades públicas e privadas, sem fins lucrativos,
para o desenvolvimento e a execução de projetos que beneficiem a população em situação de rua.
QUESTÃO 27. “Processo no qual – no limite – os indivíduos são reduzidos à condição de animal laborans, cuja
única atividade é a sua preservação biológica, e na qual estão impossibilitados de exercício pleno das
potencialidades da condição humana.” Escorel (1999)
O trecho acima traz a definição para:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Moradores de rua.
Exclusão social.
Vulnerabilidade.
Ocasionalidade.
Realidade social.

QUESTÃO 28. Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - LOAS: em relação à sua definição e
beneficiários marque a resposta correta:
(A) O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, popularmente conhecido como LOAS, está
positivado na Lei Orgânica da Assistência Previdenciária, Lei n.º 8.742 de 1993.
(B) Tem como intuito a garantia do salário mínimo de benefício mensal ao idoso - pessoa com mais de 65 anos que comprovem não possuir meios para manter sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
(C) Como critério objetivo de avaliação acerca do requisito “não possuir meios de prover a própria manutenção
ou de tê-la provida por sua família”. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência
ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/5 (um quinto) do salário-mínimo.
(D) O LOAS é benefício que será concedido por 2 anos e no valor de um salário mínimo por mês. O requerente
pode estar recebendo outro benefício no âmbito da seguridade social.
(E) A assistência social rege-se por diversos princípios o qual um deles é a igualdade de direitos no acesso ao
atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo preferência a população de zonas rurais
desamparadas.

QUESTÃO 29. A lei nº 8.742/93 foi implantada pela necessidade daqueles menos favorecidos, a não ter uma
condição razoável de sobrevivência, neste sentido vejamos o que diz o art. 1° da lei: “A assistência social,
direito do cidadão e dever do Estado é Política de Seguridade Social não 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.
I.

A LOAS vem para garantir o mínimo de atendimento às necessidades básicas da sociedade, que visa a
proteger a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, proteção à família, à
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, amparo às crianças e aos adolescentes carentes, a
habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
II. Atualmente, com a pretensão da reforma da previdência, muito se tem falado nos malefícios que esta tem a
proporcionar à população brasileira referente aos direitos adquiridos ao longo dos anos. Se configuram em
perguntas como: o que é este benefício, como funciona perante a agência da previdência social e quem pode
ter acesso, ou seja, é benefício constitucional?
III. Há legitimidade jurídica do LOAS, demonstrando que o descumprimento dos deveres constitucionais por parte
do órgão administrador legitimado a intervir tornando-se o intérprete moral da Constituição.7
IV. Um dos objetivos da assistência social é a (re) habilitação socioassistencial, que visa a analisar
territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de
vitimizações e danos.
Dos itens acima:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apenas os itens I, III e IV estão corretos.
apenas os itens I, II e III estão corretos.
apenas os itens II, III e IV estão corretos.
apenas o item I e IV estão correto.
Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 30. Sobre o Enfrentamento à Violência e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, considere a
alternativa incorreta:
(A) A história de poder e violência sobre crianças e adolescentes foi inscrita em séculos anteriores, quando a
infância e a adolescência não eram reconhecidas como processos importantes do amadurecimento afetivo,
físico e social do indivíduo, necessitando de cuidados e olhares peculiares.
(B) O dia 18 maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, escolhido em razão da história de Araceli Cabrera Sanches, de 8 anos de idade, que, em maio
de 1973, foi sequestrada, drogada, espancada, estuprada e morta por membros de uma tradicional família
do Espírito do Santo.
(C) O combate à violência sexual contra crianças e adolescentes necessita de engajamento da sociedade, de
instituições, famílias e do governo na prevenção dos crimes sexuais, no fortalecimento das denúncias e no
comprometimento das instituições para que juntas possam, por meio de ações acolhedoras e eficazes,
garantir a proteção integral de crianças e adolescentes.
(D) A violência sexual pode ser caracterizada por uso da força física para castigar, punir, disciplinar ou controlar
a criança ou adolescente de forma intencional, não-acidental. Revela abuso de poder e pode deixar marcas
como hematomas, arranhões, fraturas, queimaduras, cortes, entre outros, causando danos ao
desenvolvimento emocional.
(E) O abuso sexual extrafamiliar se refere aos casos em que o autor não tem vínculo de pertencimento familiar,
e o intrafamiliar é o praticado por autores que são responsáveis ou familiares da vítima.

QUESTÃO 31. Nessa fase de transformações físicas e emocionais e de tentativa de fugir das angústias e
ansiedades causadas por tais mudanças, o jovem pode buscar refúgio no uso de drogas. As dificuldades com
a imagem corporal, a intolerância com os familiares e a sensação de onipotência podem levar a tal
comportamento de risco. Quanto maior o nível de saúde mental do jovem, mais ele tende a utilizar
estratégias saudáveis para lidar com a angústia, ansiedade e fragilidade. O grupo, a quem o jovem recorre,
embora contribua para a separação parental, constitui um fator de risco, à medida que funciona como uma
caixa de ressonância, um amplificador dos comportamentos desviantes. É correto afirmar, exceto:
(A) O consumo de substâncias psicoativas sempre existiu, variando a quantidade, o tipo de substância e o modo
de uso. A cada momento se conhece uma "mistura" nova, uma droga com maior efeito, alterando a
sensopercepção, exercendo função excitatória ou depressiva do Sistema Nervoso Central
(B) C. O dinamismo e a rapidez com que o uso e o acesso às drogas têm alcançado na atualidade tornam
necessário um maior entendimento sobre as consequências que essas substâncias podem trazer, já que esse
constitui-se em um sério problema de saúde pública. Sabe-se que a abordagem dessas questões envolve
fatores sociais, culturais que jamais poderão ser discutidos, individualmente, mas sim com uma abordagem
interdisciplinar.
(C) D. As drogas psicoativas agem no cérebro de várias maneiras. Os estimulantes como as anfetaminas, o
ecstasy e a cocaína fazem o cérebro funcionar mais rapidamente, colocando-o sob um estado de alerta
exagerado. As drogas depressoras fazem com que o Sistema Nervoso Central (SNC) funcione de uma forma
mais lenta, produzindo, assim, uma sensação de tranquilidade e de desligamento da realidade. São exemplos
desse tipo de drogas os tranquilizantes. Os alucinógenos, por sua vez, atuam perturbando o funcionamento
do cérebro. Eles não aceleram nem diminuem o ritmo do SNC, mas são capazes de provocar delírios, ilusões
e alucinações acompanhados por relaxamento ou euforia.
(D) E. As substâncias psicoativas usadas de forma abusiva produzem o aumento do risco de acidentes e violência,
e adolescentes são mais vulneráveis, por tornar mais frágeis os cuidados de autopreservação, que já são
enfraquecidos nesse período da vida
(E) As diferenças com os pais, trazem conflitos externos e internos que podem chegar a um ponto de confusão
insuperável. Considerando a sua total incapacidade para lidar com isso, o jovem mostra-se inseguro e
descrente em relação ao papel exercido pelos responsáveis. Essa fuga desregrada e a falta de compreensão
por parte de seus familiares são os fatores determinantes para o início do consumo assim como para opção
por determinada substância.
QUESTÃO 32. L.S. Vygotsky foi o primeiro a colocar a questão referente ao caráter programático do ensino
préescolar, e fundamentou o princípio da _____________ dos conhecimentos para os pré-escolares,
refletidos no programa, assim como também a diferença do programa de ensino pré-escolar em relação ao
escolar.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Categorização.
Sistematização.
Arguição.
Parametrização.
Cognição.

QUESTÃO 33. É uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH), que não tem local nem hora certa para
acontecer, nem um profissional específico para fazê-lo: faz parte de todos os encontros do serviço de saúde.
É uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas, no reconhecimento do seu
protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela resolução, com ativação
de redes de compartilhamento de saberes. Qual das diretrizes da PNH o excerto discorre?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Acolhimento.
Clínica ampliada.
Gestão compartilhada.
Rodas de conversas.
Aconselhamento.

QUESTÃO 34. Semanticamente, a definição de droga é: "1. Qualquer substância ou ingrediente que se usa em
farmácia, em tinturaria, etc. 2. Medicamento. 3. Medicamento ou substância entorpecente, alucinógena,
excitante, etc., ingeridos, em geral, com o fito de alterar transitoriamente a personalidade. 4. Coisa
enfadonha, desagradável." No senso comum, utiliza-se o termo droga, geralmente, por referência às drogas
ilícitas, dentre as quais a maconha, o crack e a cocaína, o que exclui dessa classificação, o tabaco e o álcool.
Estas últimas, em decorrência de sua aceitação social e consumo pelos adultos têm permissividade entre a
sociedade em geral.
I.

Sabe-se que as Substâncias Psicoativas (SPA) interferem na elaboração do juízo de valor, tornando os
indivíduos que as consomem mais vulneráveis a situações de risco, como, por exemplo, a violência sexual,
gravidez indesejada na adolescência, contaminação por doenças sexualmente transmissíveis (DST), HIV/AIDS,
acidentes automobilísticos, entre outros.
II. Há dois tipos de avaliações que podem ser realizadas com jovens que mantiveram/mantém contato com
essas substâncias. A primeira, subdivide esses adolescentes em cinco grupos: o que nunca utilizou; o que
experimenta sem riscos; o que experimenta com fatores de risco; o que abusa; o que é dependente.
III. As consequências do consumo de substância psicoativos podem estar de acordo com o fenômeno a que estão
relacionados, primeiro deles diz respeito à violência. A inter-relação entre esta e o tráfico de drogas é evidente
e grave, afetando a extremidade mais frágil da cadeia de distribuição e venda. O perfil da população atingida
inclui jovens, em sua maioria do sexo masculino, de raça negra ou mestiços, de estratos sociais mais pobres.
A tolerância relativa à comercialização de bebidas alcoólicas ameniza a situação, pois o seu consumo não
está associado às situações violentas.
Dos itens acima:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apenas o item I está correto.
apenas o item II está correto.
apenas os itens I e III estão corretos.
apenas os itens I e II estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 35. O acolhimento institucional, anteriormente, denominado abrigamento em entidade, é uma das
medidas de proteção previstas pela LOAS: em relação à sua definição e beneficiários aplicáveis à crianças
e aos adolescentes sempre que os direitos reconhecidos, naquela lei, forem ameaçados ou violados. As
alternativas abaixo estão corretas, exceto:
(A) Há situações que não é possível aguardar a determinação judicial, bem como a expedição de guia de
acolhimento. Um exemplo é a situação de risco constatada pelo Conselho Tutelar fora do horário de
expediente forense. Nesta hipótese, entende-se que o acolhimento poderá ser feito sem ordem judicial pelo
Conselho Tutelar que, no entanto, deverá comunicar ao juiz a aplicação da medida em até 24 horas.
(B) As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de
urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo
comunicação do fato em até 24 (vinte e quatro) horas ao Juiz da Infância e da Juventude, sob pena de
responsabilidade.
(C) O acolhimento institucional é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para
reintegração familiar ou colocação em família substituta. Como arremate, a lei frisa que o acolhimento não
implica em privação de liberdade, diferenciando de uma vez por todas o acolhimento das medidas
socioeducativas de semiliberdade e internação.
(D) A maneira como ambiente familiar se desenvolve pode ser muito influenciada por fatores externos, como
pelas características da comunidade ou da região na qual está localizada
(E) Com o advento da Lei Federal nº 12010/2009. A alteração mais substancial foi na autoridade detentora do
poder de aplicar a medida. A partir de 2009, o afastamento de criança ou adolescente do convívio familiar
tornou-se competência exclusiva do juiz de direito. Portanto, o encaminhamento de crianças e adolescentes
às instituições de acolhimento institucional, governamentais ou particulares, passou a depender,
exclusivamente, da expedição de uma guia de acolhimento, por parte da autoridade judiciária.

QUESTÃO 36. Cristina que trabalha como diarista, passou a noite anterior em claro, pois, Vítor, seu filho de dois anos,
teve febre e estava tossindo muito. Antes de ir ao trabalho do dia, Cristina levou Vítor a um pronto-atendimento
(PA), demorando 25 minutos para chegar (de ônibus). Ao chegar lá, foi avisada que não havia pediatra e orientada
a procurar o posto de saúde mais próximo de sua casa. Ela achava que o posto não ia atender, pois já eram 10h
da manhã e Vítor não tinha consulta marcada. Ao chegar à unidade de Saúde da Família, informando que o PA a
encaminhou com o filho, disseram a ela que o acolhimento era das 7h às 9h. Raivosa, Cristina resolveu levar o
filho a um pronto-socorro mais distante, perdeu o dia de trabalho, mas conseguiu atendimento”. A alternativa
correta é:
(A) O usuário também define, com formas e graus variados, o que é necessidade de saúde para ele, podendo
apresentá-la enquanto demanda ao serviço de saúde. A demanda apresentada tem conceito de urgência.
(B) As equipes de saúde da atenção básica, seus trabalhadores, estão sempre abertos para perceber as peculiaridades
de cada situação que se apresenta, buscando agenciar, imediatamente, os tipos de recursos e tecnologias.
(C) A procura exacerbada por serviços de urgência e especializados (com todas as consequências daí advindas), não
interfere nas ofertas e pela capacidade de cuidado da atenção básica.
(D) Por ser o PSF situada na esfera da atenção primária, a problemática poderá ser resolvida retornando a unidade
no dia posterior.
(E) Mesmo os usuários que são acompanhados regularmente pelas ações programáticas podem apresentar
exacerbações em seu quadro clínico e demandar atenção em momentos que não o de acompanhamento
agendado.
QUESTÃO 37. Apresentamos, a seguir, a situação vivenciada por uma usuária, na recepção de uma unidade de atenção
básica: “- Joana: Bom dia, eu queria marcar uma consulta com o Dr. Antônio. - Vilma: O dia de marcação para
médico é a sexta-feira, tem que chegar cedo porque são distribuídas 20 senhas. - Joana: Mas a minha irmã acabou
de marcar uma consulta pra próxima semana. - Vilma: É porque ela é hipertensa e faz parte de um programa. Joana: Mas eu não tô me sentindo muito bem, desde ontem. - Vilma: Aqui é PSF, não é urgência. Você tem que ir
ao PA. - Joana: O problema é que o PA é longe, eu tô sem dinheiro, e o Dr. Antônio é muito bom. Não dá pra fazer
um encaixe não? - Vilma: Já falei, ou você vai ao PA ou volta na sexta-feira logo cedo. Quem é o próximo? ”
(A) A necessidade de implementação de uma política de formação continuada dos profissionais de saúde, voltada
para humanização e trabalho interprofissional com vistas ao aperfeiçoamento do atendimento prestado aos
usuários do SUS.
(B) Profissionais da recepção compreendem o seu papel de lidar com os diversos conflitos da relação saúde-doença
e prestam um serviço qualificado e eficiente à população, acerca dos direitos e deveres dos usuários.
(C) As senhas e fichas servem para operacionalizar o serviço no processo de trabalho da equipe de saúde fazendo
com que os usuários participem da organização.
(D) Redução das dificuldades e obstáculos para o atendimento do cidadão no próprio serviço de modo que a
solicitação do usuário seja correspondida através de informações e esclarecimentos subjetivos.
(E) O serviço de recepção/acolhimento dos PSFs trabalham de forma totalmente consolidada ao projeto humana SUS.
QUESTÃO 38. O adolescente autor de ato infracional é responsabilizado por determinação judicial a cumprir medidas
socioeducativas, que contribuem, de maneira pedagógica, para o acesso a direitos e para a mudança de valores
pessoais e sociais dos adolescentes. Marque a alternativa correta:
(A) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a prestação de serviços à comunidade consiste na
realização de atividades gratuitas de interesse geral, por período não superior a seis meses, junto a entidades
assistenciais, a hospitais, a escolas e a outros estabelecimentos, bem como em programas comunitários
governamentais.
(B) O acompanhamento ao adolescente é estabelecido de acordo com os prazos legais: no mínimo oito meses para a
medida de Liberdade Assistida e inferior a três meses para a medida de Prestação de Serviços à Comunidade.
(C) Apesar de se tratarem de sanções, as medidas socioeducativas são uma modelada de penas, pois as duas têm
natureza jurídica.
(D) Os patronos legais do adolescente que comete ato infracional podem recorrer de decisão judicial para anular a
determinação desde que se comprometam a responsabilizar-se pelas atitudes do filho.
(E) O CREAS tem a finalidade de prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens
encaminhados pela Vara de Infância e Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente ou Juiz
Singular oferece o serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de
Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

QUESTÃO 39. A “questão das drogas” é um fenômeno social cercado de tabus e estigmas construídos,
historicamente, na perspectiva do proibicionismo. A relação crime-doença, saúde-segurança pública e penatratamento balizam práticas institucionais, incluindo-se aquelas da Assistência Social e na Saúde. Assinale
alternativa correta:
(A) A Política para Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas está organizada a partir do
estabelecimento de uma rede de atenção aos usuários de álcool e outras drogas, pensando neste
atendimento de forma fragmentada, reforçam a importância de garantir a oferta dos serviços e benefícios
socioassistenciais no cuidado parcial aos usuários, de acordo com suas necessidades e problemas,
especialmente, aos que se encontram em situação de exclusão social.
(B) Um dos serviços do CREAS também é a de tratamento clínico. Presentes em lugares diversos, como escolas,
salas de espera ou hospitais. Esta clientela pode procurar ajuda, sejam eles as vítimas ou os dependentes
de drogas.
(C) Em relação à Proteção Social Especial, quando da identificação pela equipe do CREAS/PAEFI sobre o
consumo, abuso e/ou dependência de drogas, embora o entendimento que as intervenções sobre drogas
são específicas da saúde mental.
(D) Em relação à repressão criminal, distintos arranjos foram desenvolvidos ao longo do tempo, em várias
partes do mundo. Ainda predomina, na maioria dos países, manter a criminalização e penas severas para
o comércio de drogas ilícitas; E para os usurários de drogas as penas de prisão começaram a valer a partir
da entrada em vigor da Lei 13226/14 no qual prevê o regime semiaberto no período máximo de 2 anos.
(E) As atenções no SUAS buscam considerar a diversidade do público e seu cotidiano no território, sem perder
de vista os efeitos negativos de construções históricas de negligência, preconceito e exclusão social a que
as pessoas usuárias de álcool e outras drogas e suas famílias foram expostas ao longo dos anos, ainda,
fortemente, refletidos nos dias atuais.
QUESTÃO 40. A Portaria Nº 1.111, de 5 de julho de 2005 fixa normas para a implementação e a execução do
Programa de Bolsas para a Educação pelo Trabalho. O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas
atribuições, e considerando a Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, institui o Programa de Bolsas para a
Educação pelo Trabalho. As bolsas do Programa de Bolsas para a Educação pelo trabalho serão concedidas
nas seguintes modalidades:
I.
II.
III.
IV.

Iniciação ao Trabalho.
residente.
estagiário.
Stricto sensu.

Marque a assertiva correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II e III, apenas.
III e IV, apenas.
I e IV, apenas.
I e II, apenas.
Não há assertiva correta.

