ESTADO DO PIAUÍ

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

ORIENTADOR SOCIAL
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

02- A prova terá duração de 3 (três horas).

D

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Teste Seletivo.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Teste Seletivo.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.seletivofloriano@outlook.com
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DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
PRENDE-SE MUITO. E MAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Henry Louis Mencken escreveu uma das mais irônicas frases já produzidas pela humanidade:
"todo problema envolvendo o ser humano tem uma solução simples, clara e... equivocada". Veste feito
luva a questão do sistema penitenciário brasileiro: soluções que ao longo do tempo pareciam claras e
simples revelam-se agora completamente desastradas. Há cerca de quatro anos o signatário escreveu
que passaríamos a Rússia em número de pessoas presas se teimássemos na metodologia que divorcia a
cadeia da sociedade e separa a política penitenciária da política de segurança pública. Mais: a
condenação vem funcionando como vingança e ignora-se a necessidade de tratamento psicológico e
muitas vezes psiquiátrico da maioria dos trancafiados.
Vergonhosamente ultrapassamos a Rússia e já somos o terceiro país com maior número de
encarcerados (atrás da China e dos EUA).
O Brasil tem hoje 726,7 mil prisioneiros, o dobro em relação a uma década atrás. A
população carcerária feminina aumentou oito vezes em 17 anos e engloba 40 mil mulheres.
Mais grave: 40% do total dos institucionalizados são presos provisórios, detentos que ainda
nem foram julgados. Eis o equívoco de não unir a política de segurança à política penitenciária. Esses
40% se tornam facilmente soldados das facções criminosas, culpados ou inocentes que sejam, porque
precisam ceder ao crime organizado para sobreviverem nas cadeias. Vamos imaginar que 20%
recebam absolvição. Ao saírem da audiência, iniciarão a carreira na marginalidade porque já estão
cooptados pelas facções. É um absurdo um país manter cerca de 290 mil presos provisórios. Isso
responde a perplexidade de Benjamin Lessing, quando ele escreve: "me surpreende no Brasil a
facilidade com que as facções controlam a criminalidade nas ruas a partir da prisão. Isso ocorre porque
existe encarceramento em massa".
Vamos, agora, ao tratamento psicológico e psiquiátrico. Não estou, em hipótese alguma,
criminalizando enfermidades mentais - pelo contrário, o enfermo mental é geralmente vítima da
violência e não o seu promotor. Ocorre, porém, que a grande maioria dos presidiários apresentam
desordens psíquicas que carecem de tratamento - haja vista a compulsão da dependência química.
Equivocadamente, nosso sistema só considera que alguém precisa de tratamento quando o indivíduo
não é capaz de entender o seu ato criminoso. É um erro. Muitos presos, que sabem o que fazem,
também portam transtornos. O ministro do STF Alexandre de Moraes resume com exatidão: "no Brasil
prende-se muito mas prende-se mal". Vindo a crítica de um dos mais conceituados constitucionalistas
do País, parece óbvio que tal situação tem de ser revertida. Imediatamente. Não quero daqui a quatro
anos estar escrevendo que ultrapassamos a China. Mas acho que estarei.
CANÇADA, Elvira. “Prende-se muito. E mal”. In: ISTOÉ, ano 40, n.2505, p.28/29, 20 de dez 2017.

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL
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01) O texto evidencia a necessidade de
A) Mudanças estruturais no setor investigativo da polícia.
B) Investimento significativo na construção de presídios
para atender à demanda de presos provisórios.
C) Contenção da violência no interior dos presídios.
D) Corrigir as distorções do sistema prisional resultantes da
ausência de interação de política de segurança com a
política penitenciária.

05) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, é
CORRETO afirmar
A) “ignora-se” (L.7) é uma forma verbal que se apresenta
na voz passiva e sua transposição para ativa implica a
observância

da

correlação

modo-temporal

para

preservar o sentido original do contexto, devendo
apenas haver a modificação para a terceira pessoa do
plural.

02) Da fala do ministro do STF Alexandre de Moraes, no
último parágrafo do texto, com respaldo nas
informações expressas no texto, descarta-se a ideia de
que
A) Nem todo infrator coloca em risco a paz social.
B) Existe um esforço conjunto e ações articuladas entre os
diversos níveis de governo e a sociedade.
C) A inadequação de algumas decisões judiciais, o elevado
índice de reincidência, a permanente falta de vagas, as
rebeliões que se sucedem, enfim, todos os
complicadores que colocam o sistema prisional no
centro da segurança pública demonstram a premente
necessidade da sua revisão.
D) Os experimentos desenvolvidos no Brasil muito pouco
ou em nada contribuíram para conter e reverter a
tendência de crescimento do crime. A questão está nas
ações isoladas e desconexas e na complexidade da
segurança pública, que precisa ser entendida
integralmente para que suas ações sejam estruturantes.
03) A autora, através de seu posicionamento diante dos
fatos, revela-se

B) “promotor” (L.24) refere-se a vítima.
C)

Os vocábulos “o”, em “o ser humano” (L.2), e “o” em
“o que fazem” (L.27) possuem o mesmo valor
morfológico.

D) A expressão “a questão do sistema penitenciário
brasileiro” (L.3) exerce função sintática de objeto
direto.
06) No texto, a expressão
A) “porém” (L.24) indica alternância.
B) “pelo contrário” (L.23) exprime uma retificação.
C) “para” (L.16) indica consequência.
D) “feito” (L.2) expressa comparação.
07) Nas comunicações oficiais, empregam-se formas de
tratamento específicas, como é o caso da que se deve
usar para o ministro do STF Alexandre de Moraes, caso
o interlocutor fizesse referência a ele em comunicação

A)
B)
C)
D)

Conformista
Presunçosa
Pessimista
Polêmica.

04) Está de acordo com a ideia expressa no contexto o que
se afirma sobre o termo transcrito em

com outro interlocutor, cuja forma adequada está
indicada em
A) Vossa Excelência.
B) Sua Excelência.
C) Vossa Magnificência.
D) Sua Eminência.

A) “Veste feito luva...” (L.2/3) é uma expressão que está
usada em seu sentido literal.
B) “como” (L.7) pode ser substituída por conforme, sem
comprometimento do sentido da frase.
C) “alguma” (L.22) se colocada antes do termo com o qual
se relaciona altera o sentido da frase.
D) “se” (L.5) indica reflexibilidade.

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

08) Os termos “já“ (L.17) e “porém“ (L.24) expressam,
respectivamente, a ideia de
A) Tempo e ressalva
B) Explicação e adição
C) Conclusão e adversidade.
D) Tempo e conclusão.
Página | 4

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

09) Uma das alternativas apresenta oração cujo verbo pode
ficar no singular ou plural facultativamente.
A) “revelam-se agora completamente desastradas.” (L.4).
B) “o enfermo mental é geralmente vítima da violência”
(L.23/24).
C) “a

grande

14) A alternativa cuja frase em negrito mantém o mesmo
significado da original é
A) “...soluções que ao longo do tempo pareciam claras e
simples revelam-se agora completamente desastradas.”
(L.3/4)

maioria

dos

presidiários

apresentam

desordens psíquicas” (L.24/25).
D) “Esses 40% se tornam facilmente soldados das facções
criminosas” (L.14/15).
10) Exerce a mesma função sintática de “...de entender o
seu ato criminoso” (L.27) a expressão
A) “de pessoas presas” (L.5).
B) “de tratamento” (L.26).
C) “das facções criminosas” (L.15).
D) “de tratamento psicológico” (L.7).
11) A oração “que (...) pareciam claras” (L.3) possui o
mesmo valor morfossintático que a indicada na
alternativa
A) “que tal situação tem de ser revertida.” (L.30).
B) “que passaríamos a Rússia em número de pessoas
presas” (L.5).
C) “que alguém precisa de tratamento” (L.26).
D) “que fazem” (L.27).
12) Exprime a ideia de exclusão a palavra
A) “só” (L.26).
B) “Não” (L.22).
C) “Mais” (L.6).
D) “tal” (L.30).
13) O fragmento que apresenta uma oração com função
adjetiva é
A) “que ainda nem foram julgados.” (L.13/14).
B) “que sejam” (L.15).

Soluções que pareciam claras e simples foram se
revelando ao longo do tempo completamente
desastradas.
B) “Ao saírem da audiência, iniciarão a carreira na
marginalidade porque já estão cooptados pelas facções.”
(L.17/18).
Como já estão cooptados pelas facções criminosas,
iniciarão a carreira na criminalidade, quando saírem
da audiência.
C) “Esses 40% se tornam facilmente soldados das facções
criminosas,

culpados

ou

inocentes

que

sejam,”

(L.14/15).
Caso sejam culpados ou inocentes esses 40%, se
tornarão facilmente soldados das facções criminosas.
D) “Ocorre, porém, que a grande maioria dos presidiários
apresentam desordens psíquicas que carecem de
tratamento - haja vista a compulsão da dependência
química.” (L.24/25).
Considerando-se, então, as desordens psíquicas
apresentadas pela grande maioria, a compulsão da
dependência química carece de tratamento.
15) A ação expressa pela forma verbal transcrita à esquerda
está corretamente indicada em
A) “portam” (L.28) – prevista para o futuro.
B) “estou” (L.22) – em curso no passado.
C) “divorcia “ (L.5) – contínua no presente.
D) “ultrapassamos” (L.9) – habitual no presente.

C) “que as facções controlam a criminalidade nas ruas a
partir da prisão” (L.20).
D) “que a grande maioria dos presidiários apresentam
desordens psíquicas” (L. 24/25).

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL
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INFORMÁTICA
16) Julgue os itens abaixo:
O Hardware constitui tudo aquilo que é intangível, ou
seja, toda a parte física do computador.
II- O Software constitui tudo aquilo que é tangível, ou seja,
toda a parte lógica do computador.
III- O Peopleware são todas os usuários do sistema sejam
eles pessoas comuns, ou profissionais da área.

QUESTÕES DE 16 A 20
São características dos itens I e II respectivamente os
protocolos:

I-

A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas o item III está correto.
C) Todos os itens estão corretos.
D) Todos os itens estão incorretos.
17) Analise os itens abaixo sobre a realização de cópias de
segurança:
 A vantagem desse tipo de técnica de backup é que para
restaurar só é necessário o último backup completo e o
período anterior ao sinistro.
 A desvantagem desse método é que todos os dias será
feito backup de dados que já haviam sido copiados
anteriormente, dessa forma há desperdício de recursos
da rede.
 Essa técnica é acumulativa.
O tipo de Backup comentado nos itens acima é:
A)
B)
C)
D)

Backup de Cópia.
Backup Incremental.
Backup Diferencial.
Backup Diário.

18) Julgue os itens abaixo sobre as ferramentas do correio
eletrônico:
I-

É o responsável por permitir o recebimento de
mensagens de e-mail. Permite que uma mesma
mensagem possa ser acessada pelo usuário em máquinas
diferentes.

II-

A) SMTP e IMAP.
B) POP e IMAP.
C) IMAP e POP.
D) IMAP e SMTP.
19) Julgue os itens abaixo sobre os conceitos de proteção e
segurança da informação:
I.

Os Spywares são programas espiões que armazenam
dados e hábitos de navegação do usuário para repassálos a terceiros, sem, obviamente, o conhecimento do
usuário
II. Os Adware são programas que buscam vulnerabilidades
na rede. Podem ser usados para invasões ou para que as
vulnerabilidades, ao serem descobertas, possam ser
corrigidas.
III. Os Hijackers criptografam o conteúdo de um disco
(total ou parcial) e os responsáveis pelo ataque exigem
pagamento de resgate para devolver o acesso as
informações.
A)
B)
C)
D)

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

20) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do
Microsoft Word 2013, Português na sua forma padrão:

I
II
A)
B)
C)
D)

Oferece recursos para formatação de recuos, está
localizado na régua.
Representa o alinhamento da tabulação.
Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

É formado por duas partes: Cabeçalho (contêm
informações necessárias para a transferência das
mensagens) e o Corpo (mensagem propriamente dita).
Responsável pelo envio de mensagens de correio
eletrônico (e-mail) da máquina do usuário para o
servidor de e-mail.

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) O Sistema Único de Assistência Social - SUAS,
organiza a proteção social pelos níveis, EXCETO:

QUESTÕES DE 21 A 40
26) Os serviços ofertados pelo CREAS devem propiciar
acolhida e escuta qualificada, visando, dentre outros
aspectos:

A) Proteção social básica
B) Proteção social não complexa

A) Ao fortalecimento da função protetiva da família.

C) Proteção social especial de alta complexidade

B) À interrupção de padrões de relacionamento
familiares e comunitários com violação de direitos.
C) Ao acesso das famílias e indivíduos a direitos
socioeconômicos e à rede de proteção social.
D) À
prevenção
de
agravamentos
e
da
institucionalização.

D) Proteção social especial de média complexidade
22) O Sistema Único de Assistência Social - SUAS é um
sistema público:
A) Não-contributivo
B) Descentralizado
C) Participativo
D) Todas as afirmativas acima estão corretas
23) A atenção na Proteção Social Especial tem como
objetivo principal contribuir para a prevenção de
agravamentos e potencialização de recursos para o
enfrentamento de situações que envolvam, exceto:
A) Desemprego
B) Fragilização e rompimento de vínculos familiares,
comunitários e/ou sociais.
C) Risco pessoal e social
D) Violência
24) Em conformidade com a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais, constituem serviços de
Proteção Social Especial de Alta Complexidade,
EXCETO:
A) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
B) Serviço de acolhimento em República
C) Centro de Referência Especializado de Assistência
Social – CREAS
D) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades
Públicas e de Emergências
25) Nos serviços ofertados pelo CREAS podem ser
atendidas famílias e indivíduos em situação de,
EXCETO:
A) Discriminação em decorrência da orientação sexual
e/ou raça/etnia.
B) Tratamento para doença mental.
C) Situação de rua.
D) Vivência de trabalho infantil.

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

27) Marque V (verdadeiro) ou F(falso) e assinale a
alternativa
correspondente.
Destacam-se
as
seguintes atribuições do orientador social:
( ) organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades
coletivas nas unidades e/ou na comunidade;
acompanhar, orientar e monitorar os usuários na
execução das atividades
( ) apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e
culturais nas unidades e/ou na comunidade
( ) participar das reuniões de equipe para o planejamento
das atividades, avaliação de processos, fluxos de
trabalho e resultado
( ) acompanhar e registrar a assiduidade dos usuários
por meio de instrumentais específicos, como listas de
frequência, atas, sistemas eletrônicos próprios, etc.
A)
B)
C)
D)

F–V–V–F
F–V–V–V
V–V–F–V
V–V–V–V

28) Unidade executora do PAIF:
A)
B)
C)
D)

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
Centros de Convivência das organizações
Centros de Convivência de Administração Pública
Conselho Municipal de Assistência Social

29) É função do Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS):
A) A organização e a gestão do SUAS em todo o
município.
B) Organização e a oferta de serviços da proteção social
básica em determinado território.
C) Contribuir para as discussões acerca da organização
e operacionalização do PAIF e do SCFV
D) Ofertar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV)
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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

30) A rede socioassistencial a fim de cobrir riscos e
vulnerabilidades, deverá ser organizada por meio de
uma oferta integrada de:

33) De acordo com o disposto na Lei Federal Nº
8.742/1993, a assistência social rege-se por
princípios. Marque a alternativa INCORRETA.

A) Planos, projetos e programas.

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

B) Programas e projetos.
C) Serviços e benefícios.
D) Serviços, programas, projetos e benefícios.
31) Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social:
A) Acompanhar e fiscalizar o processo de certificação
das entidades e organizações de assistência social no
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome.
B) Aprovar a Política Nacional de Assistência Social.
C) Elaborar e encaminhar a proposta orçamentária
assistência social, em conjunto com as demais
Seguridade Social.
D) Normatizar as ações e regular a prestação
serviços de natureza pública e privada no campo
assistência social.

da
da
de
da

32) De acordo com o disposto na Lei Federal Nº
8.742/1993, marque a alternativa INCORRETA.
A) Entendem-se por serviços socioassistenciais 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 estabelecidos nesta Lei.
B) O benefício de prestação continuada deve ser revisto
a cada 3 (três) anos para avaliação da continuidade
das condições que lhe deram origem.
C) O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza
assentar-se-á em mecanismos de articulação e de
participação de diferentes áreas governamentais e
em sistema de cooperação entre organismos
governamentais, não governamentais e da sociedade
civil.
D) Os programas de assistência social compreendem

B) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e
ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade,
bem como à convivência familiar e comunitária,
vedando-se qualquer comprovação vexatória de
necessidade;
C) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se
diferença às populações urbanas e rurais;
D) Divulgação ampla dos benefícios, serviços,
programas e projetos assistenciais, bem como dos
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos
critérios para sua concessão.
34) De acordo com a Política Nacional de Assistência
Social - PNAS/2004, os dados gerais do país
permitem uma análise situacional global e sugerem,
ao mesmo tempo, a necessidade de confrontá-los
com a realidade que se passa no âmbito dos
municípios brasileiros, considerando pelo menos
seus grandes grupos. Marque a alternativa
INCORRETA.
A) Metrópoles: com população superior a 900.000
habitantes
B) Municípios grandes: com população entre 100.001 a
900.000 habitantes
C) Municípios médios: com população entre 20.001 a
50.000 habitantes
D) Municípios pequenos 1: com população até 20.000
habitantes
35) De acordo com a Política Nacional de Assistência
Social - PNAS/2004, a proteção social de Assistência
Social, ao ter por direção o desenvolvimento humano
e social e os direitos de cidadania, tem por garantias
a, EXCETO:
A) integração à seguridade social.

ações integradas e complementares com objetivos,

B) segurança de acolhida

tempo e área de abrangência definidos para

C) segurança social de renda

qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os

D) segurança

serviços assistenciais.
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do

desenvolvimento

da

autonomia

individual, familiar e social
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36) O Benefício de Prestação Continuada previsto na
LOAS e no Estatuto do Idoso, é provido pelo Governo
Federal, consistindo no repasse de 1 (um) salário
mínimo mensal ao idoso com:
A) 60 anos ou mais
B) 65 anos ou mais
C) 70 anos ou mais
D) 75 anos ou mais
37) A proteção social especial inclui:
A) Crianças e adolescentes em situação de trabalho.
B) Adolescentes em medida socioeducativa.
C) Crianças, adolescentes, pessoas com deficiência,
idosos, migrantes, usuários de substancias
psicoativas e outros indivíduos em situação de
abandono.
D) Todas as afirmativas anteriores.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

40) Consiste no trabalho social com famílias, de caráter
continuado, com a finalidade de fortalecer a função
protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus
vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos
e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.
Prevê o desenvolvimento de potencialidades e
aquisições das famílias e o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários, por meio de
ações de caráter preventivo, protetivo e proativo:
A) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
B) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a
Famílias e Indivíduos – Paefi
C) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família
– Paif
D) Serviço Especializado em Abordagem Social

38) Conforme resolução Nº 109, de 11 de Novembro
de 2009, de acordo com a demanda local, devem ser
desenvolvidos serviços de acolhimento em república
para diferentes segmentos, os quais devem ser
adaptados às demandas e necessidades específicas
do público a que se destina.
o Serviço de
Acolhimento em Repúblicas é destinado a:
A) Jovens entre 14 e 21 anos após desligamento de
serviços de acolhimento para crianças e adolescentes
ou em outra situação que demande este serviço.
B) Jovens entre 15 e 18 anos após desligamento de
serviços de acolhimento para crianças e adolescentes
ou em outra situação que demande este serviço.
C) Jovens entre 16 e 20 anos após desligamento de
serviços de acolhimento para crianças e adolescentes
ou em outra situação que demande este serviço.
D) Jovens entre 18 e 21 anos após desligamento de
serviços de acolhimento para crianças e adolescentes
ou em outra situação que demande este serviço.
39) São formas de encaminhamento ao Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família – Paif,
EXCETO:
A) Por procura espontânea
B) Por busca ativa
C) Por encaminhamento da rede socioassistencial
D) Determinação do Poder Judiciário.
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