
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 
    

 
 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 questões. Se não estiver completo, exija 
outro do fiscal da sala. 
03 - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.  
04 - Ao receber a folha de respostas, escreva seu nome, o nome do cargo, o número da identidade, a data de 
nascimento, o endereço, a cidade e assine o cartão de identificação. Qualquer irregularidade observada, comunique 
imediatamente ao fiscal. 
05 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de 
respostas. 
06 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta e faça as marcas de acordo 
com o exemplo. A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras. Exemplo: 
 

                      Forma correta:   Forma errada:  ����  ���� ���� 
 
07 - Só marque uma resposta para cada questão. 
08 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo. 
09 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será considerada como 
respondida corretamente por todos os candidatos presentes.  
10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
11 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios 
gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o Folha Resposta. 
12 - O tempo disponível para estas provas de questões objetivas é de 4 horas. 
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Rascunho 
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões 01, 02 
e 03: 
 

O Desafio às Leis 
 
“A lei, sim, é intrinsecamente má e perversa. Vamos lutar 
para mudá-la.” Essa era a resposta padrão de Tancredo 
Neves, então senador oposicionista, aos parentes de presos 
pela ditadura militar que o procuravam em busca de ajuda. 
Tancredo fazia suas gestões junto aos generais. Ele sempre 
lembrava, porém, que o mal maior não estava no 
cumprimento da Lei de Segurança Nacional, mas na sua 
existência. Ministro da Justiça no governo de Getúlio 
Vargas, Tancredo era um legalista e, mesmo sob o regime 
de exceção, vislumbrava melhorias institucionais pelo 
caminho do aprimoramento das leis, e não pelo desrespeito 
a elas. Uma reportagem desta edição de VEJA mostra que, 
em contraste com o sereno legalismo de Tancredo, no 
Brasil de hoje o governante se insurge de maneira histérica 
contra leis intrinsecamente boas, democraticamente feitas e 
aprovadas. A pouco mais de dois meses da votação em 
primeiro turno, zomba abertamente da consagrada Lei 
Eleitoral brasileira. O mais preocupante é que o péssimo 
exemplo vem de cima. Lula pouco se importa de ser 
multado pelo Tribunal Superior Eleitoral por fazer 
propaganda ilegal de sua candidata, Dilma Rousseff. A 
reportagem de VEJA lista os inúmeros episódios em que 
Lula ou seus assessores diretos trataram as leis brasileiras e 
até internacionais com escárnio. O texto lembra que a 
relativização da ética foi a única saída encontrada pelo 
governo petista para não perder sua legitimidade depois de 
toda a cúpula ser flagrada no escândalo do mensalão, tendo 
o próprio marqueteiro Duda Mendonça admitido oficial e 
publicamente o uso de dinheiro sujo na campanha de Lula 
em 2002. A sucursal de Brasília contribui com uma 
revelação exclusiva. Os repórteres trouxeram à luz a 
testemunha do ousado atentado à lei que foi o 
desaparecimento das fitas da vigilância do Palácio do 
Planalto. Esses registros serviriam como evidência de que 
Dilma Rousseff mentiu ao negar ter se encontrado com a 
então secretária da Receita Federal Lina Vieira. No 
encontro, Dilma pediu favores administrativos em 
benefício do clã Sarney, aliado ao governo. Lula está a cinco 
meses de terminar seu mandato, e é triste constatar que o 
permanente desrespeito às leis ficará como mancha 
indelével de uma Presidência com tantas e diversas outras 
qualidades.  
            (Revista VEJA, 21 de julho de 2010) 

 
01) Segundo o texto: 
 
a) A única saída para o Brasil é a edição de novas leis 

mais justas. 
b) O maior problema do Brasil é a relativização da 

ética que está presente em todos os governos e os 
leva à um regime de exceção. 

c) A lei é má e perversa, devendo ser modificada 
através da iniciativa popular. 

d) O problema não está nas leis democraticamente 
feitas e aprovadas, mas sim na postura dos 
governantes que não a cumprem. 

e)  O governo de Tancredo Neves tratava as leis com 
escárnio e desrespeito.  

 
02) A qual classe gramatical pertence a palavra 
indelével encontrada no  texto? 
 
a)  Adjetivo. 
b) Substantivo. 
c) Advérbio. 
d)  Pronome. 
e)  Verbo. 
 
03) Classifique a expressão “mensalão” 
encontrada no texto: 
 
a) Metáfora. 
b) Zeugma. 
c) Assíndeto. 
d) Neologismo. 
e) Prosopopéia. 
 
04) Assinale a alternativa em que a crase está 
empregada de forma correta: 
 
a) Iremos à Roma dos Imperadores. 
b)  Eu faço às vezes de médico. 
c)  Chegamos todos exaustos à casa. 
d)  Esta caneta pertence à Augusto. 
e)  Ela ficou frente à frente com o agressor. 
 
05) Complete as lacunas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 
“Muitos torcedores foram impedidos de entrar no 
ginásio, _____________ os ingressos disponíveis 
eram insuficientes.  Mesmo assim, vários  
torcedores permaneceram fora do ginásio 
reclamando e tentando descobrir o ____________ 
do problema. 
 
a) porquê – porque. 
b)  porque – por quê. 
c)  por quê – porquê. 
d)  porque – por que. 
e)  porque – porquê. 
 
06) Assinale a alternativa em que a regência 
nominal não está em conformidade com a norma 
culta da Língua Portuguesa: 
 
a) Getúlio Vargas considerou a morte preferível à 
renúncia. 
b)  Fui favorável a que  saíssem do partido. 
c) Os velhos hábitos são incompatíveis à vida 
moderna. 
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d)  Havia receio de que acontecesse um infortúnio. 
e)  Há muitos estrangeiros residentes em Curitiba. 
 
07) Identifique a figura de linguagem presente na 
frase abaixo: 
 

“Todos os dias lia Fernando Pessoa.” 
 
a) Prosopopéia. 
b)  Metonímia. 
c)  Metáfora. 
d)  Catacrese. 
e)  Hipérbole. 
 
08) Identifique a figura de linguagem presente na 
frase abaixo: 
 

“O pé da cadeira está quebrado.” 
 
a) Pleonasmo. 
b)  Metonímia. 
c)  Metáfora. 
d)  Catacrese. 
e)  Hipérbole. 
 
09) Assinale a alternativa em que os sinais de 
pontuação foram usados corretamente. 
 
a) Guilherme e Márcia, estão acostumados com esta 

situação. 
b) Naquele dia, Guilherme e Márcia, um lindo casal, 

viveu fortes emoções. 
c) Naquele dia, Guilherme e Márcia viveram, fortes 

emoções. 
d) Naquele dia Guilherme e Márcia viveram fortes 

emoções. 
e) Guilherme e Márcia estão acostumados, com esta 

situação. 
 
10) Poeta baiano pertencente à terceira geração 
poética do Romantismo brasileiro, caracterizada 
pelo engajamento em relação a questões sociais. 
O inconformismo do autor com o problema da 
escravidão fez com que ele se filiasse ao 
movimento abolicionista. Autor do poema Vozes 
d´África: 
 
a) Manuel Bandeira. 
b) Manuel Antonio de Almeida. 
c)  Castro Alves. 
d) José de Alencar. 
e) Euclides da Cunha. 
 

Legislação 
 
11) Conforme disposto na Lei Orgânica, o 
Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS é 

pessoa jurídica de direito __________ , integrante 
de forma indissolúvel do Estado do Rio Grande 
do Sul e da República Federativa do Brasil: 
 
a) Legislativo público. 
b) Privado externo. 
c) Executivo interno. 
d) Externo público. 
e) Público interno. 
 
12) Assinale a alternativa INCORRETA de acordo 
com a Lei Orgânica do Município de Almirante 
Tamandaré do Sul/RS: 
 
a) São Poderes do Município, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. 
b) O dia 15 de abril, aniversário da cidade, é a data 

magna municipal. 
c) São símbolos do Município, o Brasão, a Bandeira e 

o Hino, representativos de sua cultura e história. 
d) São distritos de Almirante Tamandaré do Sul, o 1º 

Distrito de Rincão do Segredo e o 2º Distrito de 
Linha Vitória. 

e) São bens do Município todas as coisas móveis e 
imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe 
pertençam. 

 
13) De acordo com a Lei Orgânica  do  Município 
de Almirante Tamandaré do Sul/RS, sobre o 
Poder Legislativo é correto afirmar: 
 
a) A Câmara Municipal será composta por 09 

vereadores, eleitos pelo sistema proporcional, como 
representantes do povo e funcionará de acordo 
com o seu Regimento Interno. 

b) O Poder Legislativo do Município é exercido pela 
Prefeitura Municipal. 

c) Cada legislatura terá duração de cinco anos, 
compreendendo cada ano uma sessão legislativa. 

d) As reuniões da Câmara serão extraordinárias ou 
solenes somente. 

e) O vereador que não tomar posse na data prevista 
deverá fazê-lo dentro do prazo de 24 horas, sob 
pena de perda do mandato. 

 
14) Analise os itens abaixo, segundo o Capítulo II 
da Lei Orgânica do Município de Almirante 
Tamandaré do Sul/RS, marque V para 
Verdadeiro, F para Falso e assinale a alternativa 
correta: 
 
(      ) O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, 

auxiliado pelos Vereadores eleitos. 
(      ) O Vice-Prefeito exercerá as funções de Prefeito 

nos casos de impedimento do titular e lhe 
sucederá em caso de vaga, podendo se recusar 
em fazê-lo por motivo de foro íntimo. 
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(      ) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-
Prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a 
administração municipal o Presidente da 
Câmara, não podendo se recusar em fazê-lo. 

 
a) V, V, V. 
b) F, V, F. 
c) F, F, V. 
d) V, F, F. 
e) V, F, V. 
 
15) Conforme a Lei Orgânica do Município de 
Almirante Tamandaré do Sul/RS, Compete ao 
Prefeito: 
 
a) Representar o Município somente em juízo. 
b) Iniciar o processo executivo, na forma e nos casos 

previstos na Lei Orgânica. 
c) Contratar a prestação de serviços e obras, sendo 

desnecessária a existência de procedimento 
licitatório. 

d) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 
e) Prestar à Câmara Municipal, no prazo de trinta dias, 

as informações solicitadas sobre projeto de lei em 
tramitação na Câmara. 

 
16) O artigo 58 da Lei Orgânica do Município de 
Almirante Tamandaré do Sul/RS, dispõe que o 
Prefeito não poderá afastar-se do Município e do 
Estado por mais de _______ dias, e do País por 
mais de ______ dias, sem licença da Câmara, sob 
pena de extinção do mandato.  
 
a) cinco – dez. 
b) dez – três. 
c) quatro – dois. 
d) três – cinco. 
e) seis – sete. 
 
17) De acordo o artigo 3º da Constituição Federal 
de 1988, constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: 
 

I. Garantir o desenvolvimento nacional. 
II. Fundamentar o pluralismo político. 
III. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente o item II. 
d) Somente o item III. 
e) Todos os itens. 
 
18) Com base em seus conhecimentos sobre o 
artigo 5° da Constituição Federal de 1988, assinale 
a alternativa INCORRETA: 
 

a) Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos da Constituição Federal. 

b) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares 
de internação coletiva. 

c) Ninguém será submetido à tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante. 

d) É garantido o direito de propriedade. 
e) É livre a manifestação do pensamento, sendo 

permitido o anonimato. 
 

19) Conforme disposto na Constituição Federal de 
1988, a prática do racismo constitui crime 
________________________, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei: 
 
a) inafiançável e imprescritível. 
b) litigante e contraditório. 
c) de caráter perpétuo. 
d) inadmissível e inafiançável. 
e) prescritivo e extraditório. 
 
20) Segundo o artigo 5° da CF/88, inciso LXXVI, 
são gratuitos para os reconhecidamente pobres, 
na forma da lei: 
 

I. Registro civil de nascimento. 
II. Registro civil de casamento. 
III. Título de eleitor. 
IV. Certidão de óbito. 
 
a) Somente os itens I, III e IV. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e IV. 
d) Somente o item I. 
e) Todos os itens. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
21) Baseado nos preceitos constitucionais a 
construção do SUS é conduzida pelos seguintes 
princípios doutrinários, EXCETO: 
 
a) Todo cidadão deverá ser tratado de maneira 

diferenciada pelo SUS, tratando os iguais na exata 
medida de suas desigualdades, até o limite do que o 
sistema puder oferecer para todos. 

b) Garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a 
todo e qualquer cidadão. 

c) As ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde formam também um todo indivisível e não 
podem ser compartimentalizadas. 

d) O indivíduo tem direito de acesso a todos os 
serviços públicos de saúde, assim como àqueles 
contratados pelo poder público. 

e) Assegura ações e serviços de todos os níveis de 
acordo com a complexidade que cada caso requeira, 
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more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem 
barreiras. 

 
22) Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa 
própria, de profissionais liberais, legalmente 
habilitados, e de pessoas jurídicas de direito 
privado na promoção, proteção e recuperação da 
saúde. Assim, assinale a alternativa correta: 
 
a) A assistência à saúde é vedada à iniciativa privada. 
b) É permitido a participação direta ou indireta de 

empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à 
saúde. 

c) Mesmo que as disponibilidades forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial à população de 
uma determinada área, o SUS não poderá recorrer 
aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 

d) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos 
terão preferência para participar do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

e) Proprietários, administradores e dirigentes de 
entidades ou serviços contratados podem exercer 
cargo de chefia ou função de confiança no Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

 
23) A assistência social rege-se pelo seguinte 
princípio: 
 
a) A proteção aos pobres, desamparados e que 

tiveram seus direitos violados por ato voluntário de 
terceiro. 

b) A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras 
de deficiência e a promoção de sua integração à 
vida comunitária. 

c) Políticas setoriais, visando ao enfrentamento da 
pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao 
provimento de condições para atender 
contingências sociais. 

d) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar 
o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas. 

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

 
24) Sobre os Benefícios Eventuais de que trata a 
Lei Orgânica de Assistência Social é 
INCORRETO afirmar: 
 
a) Os benefícios eventuais são aqueles que visam ao 

pagamento de auxílio natalidade ou morte às 
famílias cuja renda mensal per capita seja inferior a 
1/4 do salário mínimo. 

b) Os benefícios eventuais compõem a proteção social 
básica. 

c) Os benefícios eventuais são as atividades 
continuadas que visem à melhoria de vida da 

população e cujas ações, voltadas para as 
necessidades básicas, observem os objetivos, 
princípios e diretrizes estabelecidas na LOAS. 

d) O valor desses benefícios será regulamentado pelos 
Conselhos de Assistência Social dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

e) Poderão ser estabelecidos outros benefícios 
eventuais para atender necessidades advindas de 
situações de vulnerabilidade temporária, com 
prioridade para a criança, a família, o idoso, a 
pessoa portadora de deficiência, a gestante, a nutriz 
e nos casos de calamidade pública. 

 
25) Graças ao programa PETI, desde _______, 
ano de sua criação, crianças que poderiam estar 
sujeitas ao trabalho infantil estão participando de 
atividades culturais e recreativas. 
 
a) 2001. 
b)  2004. 
c)  2006. 
d)  2002. 
e)  2005. 
 

26) O PETI  tem como público-alvo: 
 
a) Famílias com crianças até 12 anos que tenham sido 

expostas de qualquer forma a trabalho desumano e 
escravo. 

b) Famílias com crianças até 14 anos que tenham sido 
expostas a qualquer forma de trabalho nocivo à sua 
saúde. 

c) Famílias com crianças  portadoras de necessidades 
especiais e que nesta condição tenham sido 
submetidas a tratamento diferenciado e vivenciem 
situação de extrema pobreza. 

d) Família com crianças e adolescentes menores de 16 
anos envolvidos em situação de trabalho infantil. 

e) Famílias com adolescentes toxicômanos que 
padeçam de maus tratos e violência doméstica. 

 
27) São direitos sociais previstos no artigo 6º da 
Constituição Federal: 
 

I. A educação. 
II. A moradia. 
III. O lazer. 
IV. O salário mínimo. 
 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Todos os itens estão incorretos. 
c) Somente os itens I e II estão corretos. 
d) Somente os itens I e IV estão corretos.  
e) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
 
28) A Lei nº 12.010/2009, apelidada de “Nova Lei 
de Adoção”, trouxe as seguinte inovação: 
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a) Estabelecimento de período de preparação 
psicossocial e jurídica que anteceda a inscrição de 
candidatos à adoção. 

b) Garantia de transparência ao procedimento de 
adoção na medida em que assegura o direito do 
adotando de conhecer sua origem biológica, depois 
de completar 16 anos. 

c) Fixação do limite de 3 anos como prazo máximo de 
permanência de crianças e adolescentes em abrigos 
de proteção. 

d) A possibilidade de arrependimento do adotante,  
posteriormente  à sentença que julgou procedente o 
pedido de adoção, ainda que transitada em julgado. 

e) O aumento do período de tramitação de processos 
de adoção, como forma de garantir um período 
maior de convivência experimental entre adotante e 
adotando. 

 
29) Em conformidade com o disciplinado pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a 
criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 
preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: 
 

I. Igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola. 

II. Direito de ser encalistrado por seus educadores. 
III. Direito de contestar critérios avaliativos, não 

podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores. 

IV. Direito de organização e participação em 
entidades estudantis. 

V. Acesso à escola pública e gratuita próxima de 
sua residência. 

 
a) Somente os itens III, IV e V. 
b) Nenhum dos itens. 
c) Somente os itens I, IV e V. 
d) Somente os itens I, II e V. 
e) Somente os itens I e V. 
 
30) O Estatuto da Criança e do Adolescente trás 
no seu bojo, mais precisamente no seu art.  1º um 
princípio que rege todos os assuntos que 
envolvem a infância e a adolescência que é o 
chamado Princípio _____________. 
 
a) da Proteção Integral. 
b)  da Universalidade. 
c)  da Equidade. 
d)  da Integralidade. 
e)  da Legitimidade. 
 
31)  Segundo prescreve o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, toda a criança ou adolescente tem o 
direito de ser educado no seio de sua família, 
sendo que, excepcionalmente, em casos de 

necessidade do mesmo ser inserido em programa 
de acolhimento familiar e institucional sua 
situação deverá ser reavaliada, no máximo: 
 
a) Anualmente. 
b) A cada três meses. 
c) A cada pedido formulado pelo Ministério Público. 
d) A cada período de vinte e quatro meses. 
e) A cada seis meses. 
 
32) Considerando o contido no  Estatuto da 
Criança e do Adolescente,  marque V para 
verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa 
correta: 
 
(      ) Os filhos havidos fora do casamento somente 

poderão ser reconhecidos pelos pais, 
conjuntamente, no próprio termo de 
nascimento. 

(      ) Os filhos havidos fora do casamento somente 
poderão ser reconhecidos pelos pais, 
conjuntamente, mediante escritura ou outro 
documento público, qualquer que seja a origem 
da filiação. 

(      ) O reconhecimento pode ser realizado, inclusive 
após o falecimento do filho, ainda que ele não 
deixe descendentes. 

 
a) V, V, F. 
b) V, F, V. 
c) F, F, F. 
d) F, V, F. 
e) V, V, V. 
 
33) A assistência social aos idosos será prestada, 
de forma articulada, conforme os princípios e 
diretrizes previstos na Lei Orgânica da 
Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, 
no Sistema Único de Saúde e demais normas 
pertinentes. Sobre esse assunto, analise os itens a 
seguir e assinale a alternativa correta: 
 

I. O acolhimento de idosos em situação de risco 
social, por adulto ou núcleo familiar, caracteriza 
a dependência econômica, para os efeitos legais. 

II. Todas as entidades de longa permanência, ou 
casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de 
prestação de serviços com a pessoa idosa 
abrigada. No caso de entidades não-filantrópicas 
é facultada a cobrança de participação do idoso 
no custeio da entidade. 

III. Aos idosos, a partir de 65 anos, que não 
possuam meios para prover sua subsistência, 
nem de tê-la provida por sua família, é 
assegurado o benefício mensal de um salário-
mínimo, nos termos da LOAS. 

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

34)  A indicação do SUAS é de que as ações sócio-
assistenciais de proteção social básica serão 
realizadas, prioritariamente, pelos ____________. 
 
a) Centros de Referência de Assistência Social. 
b) Conselhos Nacionais de Assistência Social.   
c) Programas de Atenção Especial Social. 
d) Programas de Atenção a Infância e a Juventude. 
e) Centros de Assistência Social Conjugados.  

 
35) De acordo com o Código de Ética do 
Assistente Social, constituem direitos deste 
profissional, EXCETO: 
 
a) Participação na elaboração e gerenciamento das 

políticas sociais, e na formulação e implementação 
de programas sociais. 

b) Desagravo público por ofensa que atinja a sua 
honra profissional. 

c) Ampla autonomia no exercício da Profissão. 
d) Utilizar seu número de registro no Conselho 

Regional no exercício da Profissão. 
e) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos 

arquivos e documentação, garantindo o sigilo 
profissional. 

 
36) Deixando a criança ou o adolescente de estar 
sob o poder familiar dos genitores, é preciso que 
alguém se responsabilize por ele. Na ausência de 
ambos os pais a representação é atribuída 
_________________: 
 
a) a um Tutor. 
b) a um Curador. 
c) ao Ministério Público. 
d) ao Conselho Tutelar. 
e) ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude. 

 
37) As informações cadastrais das famílias 
beneficiárias do Bolsa Família são mantidas pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome,  no Cadastro Único para Programas 
Sociais. Os dados cadastrais das famílias 
beneficiárias devem ser atualizados ou 
revalidados pelo menos _______________ para 
que continuem recebendo seus benefícios: 
  
a) a cada 2 anos. 
b) a cada 6 meses. 
c) anualmente. 
d) a cada chamada realizada pela Secretaria de 

Assistência Social. 
e) a cada 3 anos. 

38) Marque V quando verdadeiro a F quando falso 
e assinale a alternativa correta: 
 
( ) Os assistentes sociais possuem e desenvolvem 

atribuições localizadas no âmbito da elaboração, 
execução e avaliação de políticas públicas, como 
também na assessoria a movimentos sociais e 
populares. 

( ) O primeiro curso de Serviço Social no Brasil 
surgiu em 1936 e sua regulamentação ocorreu em 
1957. 

( ) A Assistência Social, no Brasil, apresentou nas 
duas últimas décadas uma trajetória de avanços que 
a transportou, da concepção de favor  ao status de 
Política Pública. 

( ) A política de Assistência Social, comporta equipes 
de trabalho inter-profissionais. 

 
a) V, F, V, V. 
b)  V, V, F, V. 
c)  V, V, V, V. 
d)  F, F, V, F. 
e)  F, F, V, V. 
 
39) O enfrentamento ao trabalho infantil ocupa 
lugar de destaque na Agenda Social do Governo 
Federal, a exemplo do Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil (PETI), que, consolidado 
com o advento do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS),  passou a compor os serviços 
sócio-assistenciais. Acerca deste assunto é 
INCORRETO afirmar: 
 
a) A Proteção Social Básica tem um papel essencial na 

prevenção do risco e da reincidência da prática do 
trabalho infantil. 

b) Nos novos contornos do PETI, integrado 
necessariamente ao SUAS, a participação de 
crianças e adolescentes nos serviços de convivência 
passou a constituir-se obrigatoriedade e, ainda, o 
acompanhamento das famílias, aspecto central para 
a segurança de proteção. 

c) A participação de crianças e adolescentes retirados 
do trabalho precoce e inseridos nos Serviços de 
Convivência ou em outras atividades sócio-
educativas da rede de proteção dos direitos desse 
público é considerada uma estratégia fundamental 
para a prevenção e o enfrentamento ao trabalho 
infantil. 

d) As causas culturais, estruturais e a sua própria 
natureza e as causas da atividade econômica 
contribuem para a manutenção do trabalho infantil. 

e) O mito representado pela expressão “é melhor 
trabalhar do que ficar nas ruas” tem raízes 
complexas e dá margem para a compreensão de 
que para crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social serve qualquer alternativa, 
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desconsiderando os direitos conquistados a partir 
do ECA. 

 
40)  A política social brasileira, e particularmente 
a política de assistência social, é marcada 
historicamente  pela  benemerência. Somente 
com a Constituição Federal de 1988 e com o(a) 
_________________, promulgado(a) em 1993, foi 
possível inscrever a assistência social no quadro 
dos direitos sociais, sob responsabilidade estatal e 
direito de todo cidadão: 
 
a) Estatuto da Criança e do Adolescente. 
b) Lei nº 8.662 que dispõe sobre a profissão de 

Assistente Social. 
c) Lei do SUAS. 
d) Lei Orgânica da Assistência Social. 
e) Código de Ética dos Assistentes Sociais. 
 


