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          ESTADO DO PIAUI  

            PREFEITURA MUNICIPAL DE SA O JOSE  DO PIAUI  
          CONCURSO PU BLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

TURNO: MANHÃ 

 

ORIENTADOR SOCIAL 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.saojosepi 2015@outlook.com 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


 

                                                                                                                                                          Página 2 de 10 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ 
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CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

A democracia social e o império da lei 

(...) É até assustador o número de pessoas que aprovariam um sistema autoritário. 1 

(...) venho dizendo já há algum tempo: o Brasil vive fluxos de democracia  e  refluxos de 2 

autoritarismo. É o que evidencia a nossa trajetória constitucional. (...) 3 

(...) tenho ressaltado: quanto ocorre o chamado "golpe de Estado", vem ele amparado 4 

pela vontade popular, e não apenas pela força dos "golpistas". (...) 5 

De nada vale garantir ao cidadão o direito de livre manifestação, de associação, de 6 

livre circulação, de livre convicção política e religiosa, se lhe falta pão. 7 

Locupletamo-nos, como é sabido, da democracia política. Desfrutamos dela. 8 

O discurso, às vezes, extravasa o exagero. Todos podem criticar a todos, se assim o 9 

desejarem. Não temos,  pois, carência   do arcabouço libertário. Em contrapartida, sobram 10 

carências em outro eixo, o da democracia social, a do "pão sobre a mesa". Essa expressão quer 11 

significar a democracia de conteúdo social, voltada para o escopo do desenvolvimento, do 12 

emprego, da segurança pública, da saúde e da educação. Em síntese: a democracia provedora de 13 

cidadania, de condições dignas de vida. Quando o jogo democrático é incapaz de influir na 14 

distribuição de riqueza, perde sua maior fonte de legitimação. 15 

Uma democracia sem igualdade de oportunidades e que não se apresenta como 16 

instrumento para diminuir aberrantes distâncias sociais é mera caricatura de si mesma. Outro 17 

aspecto que merece atenção é o conceito do império da lei como alicerce maior da democracia. É 18 

a lei que organiza, determina e dá estabilidade às relações sociais. Saber o que dizem a 19 

Constituição e as leis — e aplicá-las — é saber quais são "as regras do jogo". (...) 20 

A que, porém, temos assistido? À completa desobediência da lei. (...) 21 

(...) Fala-se muito em "tolerância zero". Ora, o que ela significa, se não apenas o 22 

cumprimento radical da lei? Afinal, pode-se quebrar vidraças, pichar prédios, fazer baderna nas 23 

ruas? Não. A lei não o tolera. Isso é "tolerância zero". 24 
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CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 

Essas deficiências e distorções acabam gerando falta de crença no sistema 25 

democrático.  Daí pregar-se a necessidade de um dirigente autoritário, forte e raivoso para pôr 26 

ordem na casa. É o risco de descambarmos numa ditadura. 27 

Autoridade é aquela que aplica rigorosamente a vontade da lei, e não aquela que 28 

impõe a sua  vontade ditatorial. 29 

Não podemos perder a oportunidade de consolidar a nossa democracia. (...) 30 

O que precisamos mesmo é de ordem e de progresso, valores que os nossos primeiros 31 

republicanos viram como síntese necessária para a consolidação do país. A ordem é o cumprimento 32 

da lei; o progresso é a concretização de metas sociais para a consolidação da cidadania e da nação. 33 

.34 

35 

TEMER, Michel. In: Folha de S. Paulo, Opinião. 
 

 

01) Com base no texto, é correto afirmar: 

 

(A) O autoritarismo, além de garantir a ordem 

pública, também viabiliza o "pão sobre a 

mesa". 

(B) A democracia brasileira, por não ser 

abrangente, torna-se cada vez mais frágil. 

(C) O povo brasileiro, porque desconhece as 

chamadas "regras do jogo", reage contra o 

sistema quando vê seus direitos 

desrespeitados. 

(D) O brasileiro acredita que, indo de encontro às 

leis vigentes no País, conseguirá, mais 

facilmente, reverter o desnível social nele 

existente. 

 

02) O autor do texto 

 

(A) vê a ordem e o progresso como os valores 

basilares para a consolidação da democracia 

brasileira. 

(B) contrapõe dois tipos de autoridade, 

desprezando a que "aplica rigorosamente a 

vontade da lei". 

(C) mostra-se desfavorável à chamada "tolerância 

zero", já que tal postura restringe a liberdade 

do cidadão. 

(D) acredita que ser autoritário é, em sua essência, 

aplicar à risca o que determinam as leis. 

 

 

 

 

03) No texto, opõem-se quanto ao sentido, as 

expressões 

 

(A) "império da lei" (L.18) e "alicerce maior da 

democracia" (L.18). 

(B) "cumprimento radical da lei" (L.23) e 

"tolerância zero" (L.24). 

(C) "deficiências e distorções" (L.25) e "ordem na 

casa" (L.27). 

(D) "dirigente autoritário" (L.26) e "vontade 

ditatorial" (L.29). 

 

AS QUESTÕES 4 A 6 ESTÃO RELACIONADAS 

AO TRECHO ABAIXO 

 

"O discurso, às vezes, extravasa o exagero. 

Todos podem criticar a todos, se assim o 

desejarem. Não temos, pois, carência do 

arcabouço libertário." (L.9/10) 

 

04) Da leitura do trecho em evidência, infere-se 

que Autor: 

 

(A) elogia os que sabem valer-se da cultura como 

meio de viabilizar o objetivo de seu discurso. 

(B) recrimina as pessoas que censuram outras, 

sem ponderar, muitas vezes, o efeito de suas 

palavras. 

(C) considera a abertura democrática como a 

responsável pelas distorções existentes no 

País. 

(D) critica a postura dos que, valendo-se da 

democracia, extrapolam o uso do direito de 

livre expressão. 

 

 



 

                                                                                                                                                          Página 5 de 10 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 

05) No trecho em destaque, 

 

(A) a forma verbal "extravasa" denota um fato que 

acontece habitualmente. 

(B) o vocábulo "exagero" dá ideia de abuso. 

(C) o termo "o" se refere à palavra "discurso". 

(D) a palavra "arcabouço" conota fragilidade.  

 

06) A frase que se completa com a mesma 

preposição que aparece no segundo período do 

trecho em destaque é: 

 

(A) O problema____ que o autor se refere é muito 

grande. 

(B) Eis uma causa______ que se deve lutar 

sempre: o respeito à cidadania. 

(C) O tempo_____ que se dispõe para agir em prol 

do desenvolvimento do Brasil não é tão longo 

assim. 

(D) Este é um texto_____ que muita gente se 

identifica. 

 

07) A alternativa em que há correspondência de 

sentido entre a forma verbal simples, 

destacada do texto, e a composta, indicada à 

direita, é 

 

(A) "aprovariam" (L.1) — podiam aprovar. 

(B) "vive" (L.2) — tem vivido. 

(C) "Desfrutamos" (L.8) — Podemos desfrutar. 

(D) "viram" (L.32) — teriam visto. 

 

 

08) Com referência aos sinais de pontuação usados 

no texto, é correto afirmar:  

 

(A) As aspas das linhas 4 e 5 indicam ironia. 

(B) As vírgulas das linhas 8 e 9 isolam orações 

intercaladas. 

(C) As primeiras vírgulas das linhas 10  e a vírgula 

da linha 21 exercem funções diferentes 

(D) Os travessões da linha 20 podem ser 

substituídos por vírgulas 

 

09) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele denota é 

 

(A) "como" (L.8) - comparação. 

(B) "pois" (L.10) - explicação. 

(C) "porém" (21) - conclusão. 

(D) "que" (L.28) - restrição. 

 

 

 

 

 

10)  

 

"Saber o que dizem a Constituição e as leis — 

e aplicá-las — é saber quais são 'as regras 

do jogo'." (L.19/20) 

 

Sobre a frase acima, pode-se afirmar: 

 

(A) As palavras "o" e "as" modificam o nome. 

(B) Os termos "que" e "quais" exercem a mesma 

função sintática. 

(C) A expressão "a Constituição e as leis" tem valor 

subjetivo. 

(D) A última oração equivale a um adjetivo. 

 

 

MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 11 A 15 
 

 

11) Quais dos números abaixo representa um 

número inteiro relativo? 
 

(A) 3 √1
16

 

(B) 3 √−1
16

 

(C) 2,333̅ 

(D) 0,1999̅ 

 

12) 
3

4
 de 20 Hectares corresponde a:  

 

(A) 15 m² 

(B) 150.000 m² 

(C) 1.500.000 m² 

(D) 75.000 m² 

 

13) Dado o conjunto A= { a, {1}} marque a 

alternativa INCORRETA: 
 

(A) {1}  A 

(B) {1}  A 

(C) {1}  A 

(D)   A 

 

14) Seja 𝑥3 = √2 o valor de 𝑥6 será: 

 

(A) √2
6

 

(B) 2 

(C) √8
6

 

(D) √2
18

 

 

15) O valor da fração; 01222̅ é:  
 

(A) 
11

9
 

(B) 
11

90
 

(C) 
12

9
 

(D) 
12

90
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CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 

 

INFORMÁTICA BÁSICA  - QUESTÕES DE 16 A 20 
 

 

16) O Disquete e o Winchester são 

respectivamente unidades de discos: 

 

(A) Removível e Fixa. 

(B) Óptico e Magnético. 

(C) Removível e Magnético. 

(D) Removível e Magnético-óptico. 

 

17) Em um sistema de E/S (entrada e saída) 

temos o Barramento que é: 

 

(A) Conjunto de fios que transportam os sinais de 

dados, endereço e energia. Os barramentos 

ligam a memória RAM a fonte de energia para 

o seu devido funcionamento. 

(B) Conjunto de fios que transportam os sinais de 

dados, endereço e controle. Os barramentos 

ligam o processador à memória principal e o 

processador às interfaces e controladoras de 

periféricos. 

(C) Conjunto de fios que transportam os sinais de 

dados, endereço e controle. Os barramentos 

ligam o processador ao HD e o processador às 

interfaces e controladoras de periféricos. 

(D) Conjunto de fios que transportam os sinais de 

leitura, envio e energia. Os barramentos ligam 

o processador a memória ROM. 

 

18) O transistor é: 

 

(A) Unidade básica do processador, capaz de 

processar um bit de cada vez. Mais transistores 

permitem que o processador processe mais 

instruções de cada vez enquanto a frequência 

de operação determina quantos ciclos de 

processamento são executados por segundo. 

(B) Unidade básica da memória RAM, capaz de 

processar e interligar os dados que são salvos 

do computador para a memória auxiliar. Mais 

transistores permitem que a memória possa 

operar com frequências maiores. 

(C) Unidade básica da memória ROM, capaz de 

processar e interligar os dados que são salvos 

do computador para a memória principal. Mais 

transistores permitem que a memória possa 

operar com frequências maiores. 

(D) Unidade básica da memória Principal, capaz de 

processar uma informação de cada vez ou 

várias ao mesmo tempo. Mais transistores 

permitem que a memória principal processe 

mais instruções de cada vez quando a menos 

reduz a velocidade de transferências. 

 

19) Com base nas características do computador 

abaixo assinale a alternativa correta: 

 

1-  Menores dimensões e permitem mais 

portabilidade. 

2- Configurações mais leves e garantem preços 

mais baixos. 

3- Não costuma passar de 10 polegadas. 

4- Não possui drivers de leitura. 

 

O tipo de computador é: 

(A) Notebook. 

(B) Ultrabook. 

(C) Booktop. 

(D) Netbook. 

 

20) O Pen-Driver, Mouse, Teclado e Scanner são 

respectivamente dispositivos de: 

 

(A) Entrada e saída – Entrada – Saída – Saída.  

(B) Entrada e saída – Entrada – Entrada – 

Entrada.  

(C) Entrada  – Entrada – Entrada – Saída.  

(D) Saída – Entrada – Entrada – Saída.  
 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÕES DE 21 A 40 
 

 

21) A pessoa com deficiência tem direito a receber 

atendimento prioritário, sobretudo com a 

finalidade de: 

 

I. Disponibilização de recursos, tanto humanos 

quanto tecnológicos, que garantam 

atendimento em igualdade de condições com 

as demais pessoas. 

II. Tramitação processual e procedimentos judiciais 

e administrativos em que for parte ou 

interessada, em todos os atos e diligências. 

III. Atendimento em todas as instituições e serviços 

de atendimento ao público. 

IV. Disponibilização de pontos de parada, estações 

e terminais acessíveis de transporte coletivo de 

passageiros e garantia de segurança no 

embarque e no desembarque. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I, II, III e IV 

(B) I, II e IV 

(C) II e III 

(D) II 
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CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 

 

22) Nos programas e serviços de habilitação e de 

reabilitação para a pessoa com deficiência, são 

garantidos, SENÃO: 

 

(A) Acessibilidade em todos os ambientes e 

serviços. 

(B) Organização, serviços, métodos, técnicas e 

recursos para atender às características de 

cada pessoa com deficiência. 

(C) Tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, 

materiais e equipamentos adequados e apoio 

técnico profissional, de acordo com as 

especificidades de cada pessoa com deficiência. 

(D) Capacitação temporária de todos os 

profissionais que participem dos programas e 

serviços. 

 

23) Acerca dos direitos fundamentais da criança e 

do adolescente, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) A criança e o adolescente têm direito a 

proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam o nascimento e o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em condições dignas de 

existência. 

(B) Incumbe ao poder público fornecer 

onerosamente, àqueles que necessitarem, 

medicamentos, órteses, próteses e outras 

tecnologias assistivas relativas ao tratamento, 

habilitação ou reabilitação para crianças e 

adolescentes, de acordo com as linhas de 

cuidado voltadas às suas necessidades 

específicas.  

(C) É assegurado a todas as mulheres o acesso aos 

programas e às políticas de saúde da mulher e 

de planejamento reprodutivo e, às gestantes, 

nutrição adequada, atenção humanizada à 

gravidez, ao parto e ao puerpério e 

atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal 

integral no âmbito do Sistema Único de 

Saúde.    

(D) Os estabelecimentos de atendimento à saúde, 

inclusive as unidades neonatais, de terapia 

intensiva e de cuidados intermediários, 

deverão proporcionar condições para a 

permanência em tempo integral de um dos pais 

ou responsável, nos casos de internação de 

criança ou adolescente.   

 

 

 

 

 

24) São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social, SALVO: 

 

(A) Proteção do mercado de trabalho da mulher, 

mediante incentivos específicos, nos termos da 

lei. 

(B) Salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente 

unificado, capaz de atender a suas 

necessidades vitais básicas e às de sua família 

com moradia, alimentação, educação, saúde, 

lazer, vestuário, higiene, transporte e 

previdência social, com reajustes periódicos 

que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo 

vedada sua vinculação para qualquer fim. 

(C) Ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional 

de cinco anos para os trabalhadores urbanos e 

rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho. 

(D) Proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de doze anos. 

 

25) A assistência social rege-se pelos seguintes 

princípios: 

 

I. Divulgação restrita dos benefícios, serviços, 

programas e projetos assistenciais, bem como 

dos recursos oferecidos pelo Poder Público e 

dos critérios para sua concessão. 

II. Supremacia do atendimento às necessidades 

sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica. 

III. Universalização dos direitos sociais, a fim de 

tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas. 

IV. Respeito à dignidade do cidadão, à sua 

autonomia e ao seu direito a benefícios e 

serviços de qualidade, bem como à convivência 

familiar e comunitária, vedando-se qualquer 

comprovação vexatória de necessidade. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

(A) 3 

(B) 2 

(C) 4 

(D) 1 
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CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 

26) Os casos de suspeita ou confirmação de 

violência praticada contra idosos serão objeto 

de notificação compulsória pelos serviços de 

saúde públicos e privados à autoridade 

sanitária, bem como serão obrigatoriamente 

comunicados por eles a quaisquer dos 

seguintes órgãos: 

 

1. Conselho Nacional do Idoso. 

2. Ministério da Seguridade Social. 

3. Conselho Estadual do Idoso. 

4. Ministério Público. 

5. Conselho Municipal do Idoso. 

 

A soma dos números corretos é: 

 

(A) 14 

(B) 13 

(C) 15 

(D) 10 

 

27) São direitos e garantias fundamentais 

garantidos na Constituição Federal de 1988, 

SALVO: 

 

(A) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 

sigilo seja prescindível à segurança da 

sociedade e do Estado. 

(B) A criação de associações e, na forma da lei, a 

de cooperativas independem de autorização, 

sendo vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento. 

(C) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 

ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer. 

(D) A pequena propriedade rural, assim definida 

em lei, desde que trabalhada pela família, não 

será objeto de penhora para pagamento de 

débitos decorrentes de sua atividade produtiva, 

dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu 

desenvolvimento. 

 

28) A organização da assistência social tem como 

base as seguintes diretrizes: 

 

(A) Descentralização político-administrativa para 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

e comando único das ações em cada esfera de 

governo. 

(B) Participação da população, por meio de 

organizações representativas, na formulação 

das políticas e no controle das ações em todos 

os níveis. 

(C) Primazia da responsabilidade do Estado na 

condução da política de assistência social em 

cada esfera de governo. 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

29) O tratamento cruel ou degradante é a conduta 

ou forma cruel de tratamento em relação à 

criança ou ao adolescente que:  

 

I. Ridicularize.  

II. Ameace gravemente. 

III. Humilhe. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I e III 

(B) II 

(C) I, II e III 

(D) I 

 

30) A gestão das ações na área de assistência 

social fica organizada sob a forma de sistema 

descentralizado e participativo, denominado 

Sistema Único de Assistência Social (Suas), 

com os seguintes objetivos, EXCETO: 

 

(A) Definir os níveis de gestão, respeitadas as 

diversidades regionais e municipais. 

(B) Consolidar a gestão compartilhada, o 

cofinanciamento e a cooperação técnica entre 

os entes federativos que, de modo articulado, 

operam a proteção social contributiva. 

(C) Estabelecer as responsabilidades dos entes 

federativos na organização, regulação, 

manutenção e expansão das ações de 

assistência social. 

(D) Implementar a gestão do trabalho e a educação 

permanente na assistência social. 
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CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 

31) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso 

serão efetivadas por meio de: 

 

I. Atendimento domiciliar, incluindo a internação, 

para a população que dele necessitar e esteja 

impossibilitada de se locomover, inclusive para 

idosos abrigados e acolhidos por instituições 

públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e 

eventualmente conveniadas com o Poder 

Público, nos meios urbano e rural. 

II. Unidades geriátricas de referência, com pessoal 

especializado nas áreas de geriatria e 

gerontologia social. 

III. Cadastramento da população idosa em base 

territorial. 

IV. Atendimento geriátrico e gerontológico em 

ambulatórios. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) IV 

(B) I, II, III e IV 

(C) II, III e IV 

(D) I, II e III 

 

32) A instância coordenadora da Política Nacional 

de Assistência Social é o(a): 

 

(A) Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome. 

(B) CAPS. 

(C) SUAS. 

(D) Conselho Municipal de Assistência Social. 

 

33) 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-se-lhes: 

 

I. Igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 

II. Direito de ser respeitado por seus educadores. 

III. Direito de contestar critérios avaliativos, 

podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores. 

IV. Direito de organização e participação em 

entidades estudantis. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 2 

 

34) A assistência social organiza-se pelos seguintes 

tipos de proteção: 
 
I. Proteção social facultativa: conjunto de serviços, 

programas e projetos que tem por objetivo 
contribuir para a reconstrução de vínculos 
familiares e comunitários, a defesa de direito, 
o fortalecimento das potencialidades e 

aquisições e a proteção de famílias e indivíduos 
para o enfrentamento das situações de violação 
de direitos. 

II. Proteção social especial: conjunto de serviços, 
programas e projetos que tem por objetivo 
contribuir para a reconstrução de vínculos 

familiares e comunitários, a defesa de direito, 
o fortalecimento das potencialidades e 
aquisições e a proteção de famílias e indivíduos 
para o enfrentamento das situações de violação 
de direitos. 

III. Proteção social básica: conjunto de serviços, 
programas, projetos e benefícios da assistência 

social que visa a prevenir situações de 
vulnerabilidade e risco social por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições e do fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários. 

 
É certo o que se indica em: 

 
(A) I 
(B) III 
(C) II e III 
(D) I, II e III 
 

35) A respeito da assistência social, assinale a 
opção ERRADA. 

 
(A) A assistência social, direito do cidadão e dever 

do Estado, 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. 

(B) A assistência social tem como um dos seus 

objetivos a vigilância socioassistencial, que visa 

a analisar territorialmente a capacidade 

protetiva das famílias e nela a ocorrência de 

vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações 

e danos. 

(C) Para o enfrentamento da pobreza, a assistência 

social realiza-se de forma integrada às políticas 

setoriais, garantindo mínimos sociais e 

provimento de condições para atender 

contingências sociais e promovendo a 

universalização dos direitos sociais.  

(D) A vigilância socioassistencial é um dos 

instrumentos das proteções da assistência 

social que identifica e previne as situações de 

risco e vulnerabilidade social e seus agravos no 

território. 
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CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 

36)  “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”. 

 

O enunciado acima se refere a(o): 

 

(A) MDES 

(B) Cras. 

(C) CAPS. 

(D) Creas. 

 

37) A assistência social tem por objetivos a 

proteção social, que visa à garantia da vida, à 

redução de danos e à prevenção da incidência 

de riscos, especialmente: 

 

1. A garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício 

mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família. 

2. A habilitação e reabilitação das pessoas com 

deficiência e a promoção de sua integração à 

vida comunitária. 

3. A proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice. 

4. A promoção da integração ao mercado de 

trabalho. 

5. O amparo às crianças e aos adolescentes 

carentes. 

 

A soma dos números corretos é: 

 

(A) 15 

(B) 12 

(C) 13 

(D) 10 

 

 

 

 

38) É obrigação do Estado e da sociedade, 

assegurar à pessoa idosa a liberdade, o 

respeito e a dignidade, como pessoa humana e 

sujeito de direitos civis, políticos, individuais e 

sociais, garantidos na Constituição e nas leis. O 

direito à liberdade compreende, entre outros, 

os seguintes aspectos: 

 

I. Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. 

II. Crença e culto religioso. 

III. Opinião e expressão. 

IV. Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros 

públicos e espaços comunitários, ressalvadas 

as restrições legais. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 2 

 

39) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino 

fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar 

os casos de: 

 

I. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados ou não os recursos 

escolares. 

II. Elevados níveis de repetência. 

III. Maus-tratos envolvendo seus alunos. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

 

(A) II e III 

(B) I 

(C) I, II e III 

(D) II 

 

40) As instâncias deliberativas do Suas, de caráter 

permanente e composição paritária entre 

governo e sociedade civil, são: 

 

I. Os Conselhos Municipais de Assistência Social. 

II. O Conselho de Assistência Social do Distrito 

Federal. 

III. O Conselho Nacional de Assistência Social. 

IV. Os Conselhos Estaduais de Assistência Social. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) II, III e IV 

(B) I, II, III e IV 

(C) I e IV 

(D) III 
 


