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Caderno
de Prova

novembro

7

7 de novembro
das 9 às 12 h
3 h*
30 questões

M1 Educador Social
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Texto
“Há quem não creia que uma criança, três anos, por
exemplo, já revele o caráter mau ou bom que terá na
vida. Diz a Bíblia, em Provérbios, 20.11: ‘Toda criança
se revela em seus atos, demonstrando se a sua conduta será pura e bela!’. Há meninos que, aos três anos,
chutam o gato, há meninos que, aos três anos, afagam
o gato. Bandido é bandido já ao nascer.”
Luiz Carlos Prates: Verdade. In: Diário Catarinense, 6 set,2010, p. 2.

1. A última frase do texto deixa transparecer, por
parte do autor:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

(10 questões)
3. Assinale a alternativa incorreta.
a. ( X ) Em “Toda criança se revela” o se transmite
ideia de condição.
b. ( ) Em “há meninos que, aos três anos, afagam o
gato” a oração sublinhada é uma subordinada
adjetiva restritiva.
c. ( ) A mesma ideia de oposição de “caráter mau
ou bom” aparece em “chutam o gato… afagam o gato”.
d. ( ) Nas expressões sublinhadas, em “que, aos três
anos,” e “já ao nascer”, ha idéia de tempo.
e. ( ) Em “três anos, por exemplo,” as vírgulas isolam
uma expressão explicativa.

4. Analise as frases abaixo.

raiva.
tristeza.
tolerância.
preconceito.
compreensão.

1.
2.
3.
4.

Os Estados Unidos lutam contra o terrorismo.
Deviam haver menos crianças tão agitadas.
Deviam existir mais vagas para monitores.
Durante as provas, aqui é proibido entrada de
estranhos.
5. Elisa mesmo ficou meia decepcionada com o
resultado do concurso.
6. Prefiro crianças a adultos.

2. Assinale a alternativa incorreta, a respeito do que
se afirma quanto à forma verbal sublinhada.
a. ( ) “já revele” – Equivale a denote.
b. ( ) “Há meninos” – Equivale a Existem.
c. ( X ) “afagam o gato” – No pretérito imperfeito do
indicativo fica afagaram.
d. ( ) “quem não creia” / “já revele” – Encontram-se
no presente do subjuntivo.
e. ( ) “se revela” - No futuro do pretérito do indicativo fica revelaria.

Assinale a alternativa que indica todas as frases gramaticalmente corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as frases 2, 3 e 6.
São corretas apenas as frases 2, 4 e 5.
São corretas apenas as frases 1, 2, 3 e 5.
São corretas apenas as frases 1, 3, 4 e 6.
São corretas apenas as frases 1, 4, 5 e 6.
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5. Assinale a alternativa incorreta.

8. Complete o texto

a. ( ) Em Não o considero mau, a próclise foi determinada pela negação.
b. ( X ) Em Fiquei feliz, tendo encontrado-me com
o menino a ênclise, correta, foi determinada
pela locução verbal.
c. ( ) Há uma expressão com sentido conotativo,
em Toda criança é um botão em flor.
d. ( ) Ambiguidade é um vício de linguagem; consiste em duplicidade de sentido em uma frase,
como em Pessoas que cuidam de crianças de
três anos com frequência são generosas.
e. ( ) Há polissemia, em Aquela atriz é uma tremenda gata.

Estudos Sociais

a. ( X ) Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
b. ( ) Norte, Noroeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
c. ( ) Norte, Nordeste, Noroeste, Sudeste, Sul e
Centro-Oeste.
d. ( ) Amazônica, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e
Centro-Oeste.
e. ( ) Amazônica, Noroeste, Nordeste, Sudeste, Sul e
Centro-Oeste.

7. Tiveram grande importância na formação do povo
e cultura brasileiros. Deles herdamos ritmos, danças,
muitas palavras e pratos deliciosos como o Acarajé e
o Vatapá.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Grego.
Italiano.
Alemão.
Africano.
Açoriano.
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risco de transmissão das            , em
especial do vírus da            , o HIV.
Assinale a alternativa que preenchem correta e
sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

DIU ; AIDS ; Hepatite
DIU ; H1N1 ; Hepatite B
Camisinha ; H1N1; Gripe
Preservativos ; AIDS ; H1N1
Preservativos ; DST ; AIDS

5 questões

6. Assinale a alternativa que indica as regiões em
que o Brasil encontra-se política e geograficamente
dividido.

O texto faz referências ao povo:

Usar            em todas as relações
sexuais é o método mais eficaz para a redução do

9. Droga de baixo preço cujo uso disseminou-se rapidamente em todas as faixas etárias, principalmente
entre a população mais jovem. É obtida com a mistura
de cocaína e bicarbonato de sódio. Causando dependência rapidamente, traz importantes consequências
físicas entre as quais a morte e graves problemas
sociais já que, para obtê-la, o seu usuário é capaz de
agir com violência, cometer crimes e se prostituir.
Assinale a alternativa que indica a droga que pode ser
relacionada às informações acima.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Ice
Crack
Heroína
Ecstasy
LSD
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10. Examine as afirmações:
1. O Brasil é um país de grandes contrastes
sociais.
2. A distribuição da renda no Brasil é muito
desigual.
3. O Brasil, apesar dos seus problemas, tem o
3o melhor IDH (índice de desenvolvimento
humano) do continente americano.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
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Conhecimentos Específicos

(20 questões)

11. Assinale a alternativa correta, de acordo com a
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

12. Assinale a alternativa correta, de acordo com a
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

a. ( ) A assistência social, dever do cidadão e
direito 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.
b. ( ) 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.
c. ( ) A assistência social, direito do cidadão e dever
do Estado, é Política de Segurança Nacional
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.
d. ( X ) 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.
e. ( ) A assistência social, direito do cidadão e dever
do Estado, é Política de Seguridade Social
não contributiva, que não 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.

a. (
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b.

c.

d.

e.

) Cabe ao Poder Público zelar pelo efetivo
respeito aos direitos estabelecidos na Lei
Orgânica da Assistência Social.
( X ) Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito aos direitos estabelecidos na Lei
Orgânica da Assistência Social.
( ) Cabe ao Poder Judiciário zelar pelo efetivo
respeito aos direitos estabelecidos na Lei
Orgânica da Assistência Social.
( ) Cabe ao Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome zelar pelo efetivo
respeito aos direitos estabelecidos na Lei
Orgânica da Assistência Social.
( ) Cabe ao Ministério da Previdência Social zelar
pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social.

13. Assinale a alternativa incorreta, de acordo com a
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).
a. (
b.
c.

d.

e.

) Compete aos Municípios atender às ações
assistenciais de caráter de emergência.
( ) Compete aos Municípios efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral.
( X ) Compete aos Municípios responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada.
( ) Compete aos Municípios executar os projetos
de enfrentamento da pobreza, incluindo a
parceria com organizações da sociedade civil.
( ) Compete aos Municípios destinar recursos
financeiros para custeio do pagamento dos
auxílios natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais
de Assistência Social.
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14. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) As instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo de assistência
social, de caráter permanente e composição
paritária entre governo e sociedade civil,
são: o Conselho Nacional de Assistência
Social; os Conselhos Estaduais de Assistência
Social; o Conselho de Assistência Social do
Distrito Federal; os Conselhos Municipais de
Assistência Social.
b. ( ) As instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo de assistência
social, de caráter permanente e composição
paritária entre governo e sociedade civil,
são: o Conselho Nacional de Previdência
Social; os Conselhos Estaduais de Assistência
Social; o Conselho de Assistência Social do
Distrito Federal; os Conselhos Municipais de
Assistência Social.
c. ( ) As instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo de assistência
social, de caráter permanente e composição
paritária entre governo e sociedade civil, são:
o Conselho Nacional de Assistência Social;
os Conselhos Estaduais de Previdência
Social; o Conselho de Assistência Social do
Distrito Federal; os Conselhos Municipais de
Assistência Social.
d. ( ) As instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo de assistência
social, de caráter permanente e composição
paritária entre governo e sociedade civil,
são: o Conselho Nacional de Assistência
Social; os Conselhos Estaduais de Assistência
Social; o Conselho de Previdência Social do
Distrito Federal; os Conselhos Municipais de
Assistência Social.
e. ( ) As instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo de assistência
social, de caráter permanente e composição
paritária entre governo e sociedade civil,
são: o Conselho Nacional de Assistência
Social; os Conselhos Estaduais de Assistência
Social; o Conselho de Assistência Social do
Distrito Federal; os Conselhos Municipais de
Previdência Social.

15. Assinale a alternativa correta, conforme o disposto na Política Nacional de Assistência Social:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A assistência social rege-se pelo princípio da
impessoalidade dos direitos no acesso ao
atendimento, sem discriminação de qualquer
natureza, vedando-se equivalência às populações urbanas e rurais.
( ) A assistência social rege-se pelo princípio da
eficiência no atendimento, sem discriminação
de qualquer natureza, garantindo-se a prevalência às populações rurais.
( ) A assistência social rege-se pelo princípio da
legalidade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se a prevalência às populações urbanas.
( ) A assistência social rege-se pelo princípio
da moralidade no acesso ao atendimento,
sem discriminação de qualquer natureza,
vedando-se equivalência às populações urbanas e rurais.
( X ) A assistência social rege-se pelo princípio da
igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais.

16. De acordo com a Política Nacional de Assistência
Social, “Os serviços de proteção social especial de alta
complexidade são aqueles que garantem proteção
integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça,
necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou,
comunitário”.
São exemplos desses serviços:
a. ( ) Plantão Social; Cuidado no Domicílio.
b. ( ) Cuidado no Domicílio; Abordagem de Rua.
c. ( X ) Trabalho Protegido; Atendimento Integral
Institucional.
d. ( ) Medidas socioeducativas em meio aberto;
Cuidado no Domicílio.
e. ( ) Abordagem de Rua; Serviço de Habilitação e
Reabilitação na comunidade das pessoas com
deficiência.
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17. Assinale a alternativa correta, sobre a Política
Pública de Assistência Social (PNAS).

18. Assinale a alternativa correta, sobre o Sistema
Único de Assistência Social (SUAS).

a. ( X ) A matricialidade sociofamiliar teve papel de
destaque no âmbito da Política Pública de
Assistência Social (PNAS) em razão do reconhecimento da importância e do papel fundamental que a família exerce na vida social.
b. ( ) A Política Pública de Assistência Social (PNAS)
realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades sócioterritoriais, visando ao seu enfrentamento, à
garantia dos mínimos sociais, ao provimento
de condições para atender contingências
sociais e à privatização dos direitos sociais.
c. ( ) O público da Política Nacional de Assistência
Social (PNAS) são os cidadãos e grupos que
se encontram em situações de risco que comprovem contribuição prévia à provisão dessa
proteção.
d. ( ) Na Política Pública de Assistência Social
(PNAS), é possível ter acesso a dados da
análise situacional do Brasil, bem como de
países estrangeiros, relativos a dados sociais
da população por idade, estimativa da população com deficiência, bem como os investimentos das regiões.
e. ( ) A matricialidade sociofamiliar realçada na
Política Pública de Assistência Social (PNAS)
objetiva incentivar o fortalecimento dos laços
entre os conviventes na própria família a fim
de desobrigar o Estado de suas responsabilidades de proteção social.

a. (

b.

c.

d.

e.

19. Assinale a alternativa incorreta, de acordo com a
Constituição Federal de 1988.
a. (
b.

c.

d.

e.
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) É uma parceria público-privada que integra
a política de saúde, assistência e previdência
social.
( X ) É um sistema público que organiza, de forma
descentralizada, os serviços socioassistenciais
no Brasil, articulando recursos dos três níveis de
governo para a execução e o financiamento da
Política Nacional de Assistência Social (PNAS).
( ) É um sistema público coordenado pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome e financiado unicamente
através de recursos do Governo Federal.
( ) É um sistema que organiza as ações da previdência e assistência social em dois tipos de
proteção social, a proteção social básica e a
proteção social especial.
( ) É uma parceria entre entidades de assistência
social em todo o Brasil que promovem o bem-estar e proteção social destinada a todos os
brasileiros.

) Ninguém será submetido à tortura nem a
tratamento desumano ou degradante.
( ) São penalmente inimputáveis os menores de
dezoito anos, sujeitos às normas da legislação
especial.
( ) Constitui objetivo fundamental da República
Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais.
( ) Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade.
( X ) A prática do racismo no Brasil constitui crime
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de
multa, nos termos da lei.
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20. Assinale a alternativa correta, a respeito dos
Benefícios do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS):
a. ( ) O Benefício de Prestação Continuada é a
única modalidade de benefício direcionada
ao público vulnerável, não sendo admissível o
pagamento de benefícios eventuais.
b. ( ) O Benefício de Prestação Continuada caracteriza-se por seu caráter provisório e pelo objetivo de dar suporte aos cidadãos e suas famílias em momentos de fragilidade advindos de
nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.
c. ( ) Todo o recurso financeiro do Benefício de
Prestação Continuada provém do orçamento
destinado à Seguridade Social e à Saúde,
sendo administrado pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS) e repassado ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).
d. ( X ) Os Benefícios Assistenciais são prestados de
forma articulada às demais garantias, o que
significa um trabalho continuado com as famílias atendidas, com objetivo de incluí-las nos
serviços previstos, além de promover a superação das situações de vulnerabilidade.
e. ( ) É garantida a transferência mensal de um
salário mínimo ao idoso e à pessoa com deficiência maior de 65 (sessenta e cinco) anos
incapacitada para a vida independente e para
o trabalho, que comprove não possuir meios
de prover a própria manutenção, nem tê-la
provida por sua família.

21. Sobre as famílias brasileiras, é possível observar:
a. ( X ) A vulnerabilidade à pobreza está relacionada
não apenas a fatores econômicos e das qualificações específicas dos indivíduos, mas também às tipologias ou arranjos familiares e aos
ciclos de vida das famílias.
b. ( ) As novas feições da família não estão relacionadas às transformações societárias contemporâneas, ou seja, às transformações econômicas e sociais, de hábitos e de costumes e ao
avanço da ciência e da tecnologia.
c. ( ) A família, no cenário atual das relações
humanas, pode ser entendida como o conjunto de pessoas que se acham unidas por
laços consanguíneos e afetivos, mas não de
solidariedade.
d. ( ) Dentre as transformações ocorridas na sociedade contemporânea, relacionadas à ordem
econômica, ao trabalho, à revolução na área
da reprodução humana, pode-se notar um
acelerado aumento dos grupos familiares.
e. ( ) Atualmente permanece o predomínio da
estrutura familiar em que a mulher é a responsável pelo cuidado e pela educação dos filhos
menores e o homem é o único responsável
pelos recursos financeiros que garantem a
sobrevivência da família.
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22. Assinale a alternativa correta, acerca da discriminação racial no Brasil.

24. Assinale a alternativa correta, de acordo com a
Constituição Federal de 1988:

a. ( ) Os crimes resultantes de discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou
procedência nacional podem ser punidos
exclusivamente com pena de multa.
b. ( ) A legislação pátria autoriza fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda
que utilizem a cruz suástica ou gamada, para
fins de divulgação do nazismo.
c. ( X ) Promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação, constitui um
dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil.
d. ( ) Não constitui crime impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem,
ou qualquer estabelecimento similar de pessoa em razão de discriminação ou preconceito
decorrente de raça, cor, etnia, religião ou
nacionalidade.
e. ( ) Não caberá indenização contra os meios de
comunicação social de qualquer natureza em
caso de veiculação de propagandas, publicações ou informações discriminatórias e
preconceituosas, se a empresa disponibilizar
imediatamente espaço destinado ao direito
de resposta proporcional ao agravo.

a. (

23. Assinale a alternativa correta, de acordo com o
disposto na Constituição Federal de 1988.
a. ( ) Aos maiores de sessenta anos é garantida a
gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
b. ( X ) Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos
urbanos.
c. ( ) Aos maiores de sessenta anos é garantida a
gratuidade dos transportes internacionais
coletivos.
d. ( ) Aos maiores de sessenta anos e aos deficientes é garantida a gratuidade dos transportes
coletivos urbanos.
e. ( ) Aos maiores de sessenta anos e cinco anos e
seus dependentes é garantida a gratuidade
dos transportes coletivos urbanos.
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b.

c.

d.

e.

) A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, mediante contribuição à seguridade social, e tem por objetivo, dentre outros,
a garantia de um salário mínimo de benefício
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao
idoso que comprovem não possuir meios de
prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.
( ) A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, mediante contribuição à seguridade social, e tem por objetivo, dentre outros,
a proteção à família, à maternidade, à infância,
à adolescência e à velhice.
( ) A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, mediante contribuição à seguridade
social, e tem por objetivo, dentre outros, o
amparo às crianças e aos adolescentes carentes.
( X ) A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivo,
dentre outros, a habilitação e reabilitação das
pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
( ) A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, mediante contribuição à seguridade social, e tem por objetivo, dentre outros,
a promoção da integração ao mercado de
trabalho.
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25. Assinale a alternativa correta, conforme a
Constituição Federal de 1988.

26. Assinale a alternativa correta, de acordo com a
Constituição Federal de 1988.

a. (

a. (

b.

c.

d.

e.

) É competência privativa dos Municípios cuidar
da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência.
( ) São direitos individuais dos cidadãos a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados.
( ) Os pais têm o dever de assistir, criar e educar
os filhos maiores e a sociedade tem o dever
de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
( ) São imunes de contribuição para a seguridade
social as entidades beneficentes de assistência social e as instituições hospitalares particulares, desde que atendam às exigências
estabelecidas em lei.
( X ) É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.

b.

c.

d.

e.

) A seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e
à assistência social.
( ) A seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência
e à segurança social.
( X ) A seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência
e à assistência social.
( ) A assistência social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência
e à seguridade social.
( ) A assistência social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e
à previdência social.
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27. Assinale a alternativa incorreta, sobre os direitos
das pessoas portadoras de deficiência.
a. ( ) As pessoas deficientes têm direito de viver
com suas famílias ou com pais adotivos e de
participar de todas as atividades sociais, criativas e recreativas.
b. ( X ) As pessoas deficientes têm direito à segurança econômica e social, a um nível de vida
decente e, de acordo com suas capacidades, a
obter e manter um emprego ou desenvolver
atividades úteis, produtivas e remuneradas,
mas não podem participar de sindicatos.
c. ( ) As pessoas deficientes deverão ser protegidas
contra toda exploração, todos os regulamentos e tratamentos de natureza discriminatória,
abusiva ou degradante.
d. ( ) As pessoas deficientes, qualquer que seja a
origem, natureza e gravidade de suas deficiências, têm os mesmos direitos fundamentais
que seus concidadãos da mesma idade, o que
implica, antes de tudo, o direito de desfrutar
de uma vida decente, tão normal e plena
quanto possível.
e. ( ) As pessoas deficientes têm direito a tratamento médico, psicológico e funcional,
incluindo-se aí aparelhos protéticos e ortóticos, à reabilitação médica e social, educação,
treinamento vocacional e reabilitação, assistência, aconselhamento, serviços de colocação e outros serviços que lhes possibilitem o
máximo desenvolvimento de sua capacidade
e habilidades.

28. A garantia de prioridade constante da Lei
no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do
Idoso), assegura ao Idoso:
a. (
b. (

) Priorização de atendimento asilar ao idoso.
) Prioridade no recebimento da restituição de
todas as espécies de impostos.
c. ( X ) Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados
prestadores de serviços à população.
d. ( ) Destinação privilegiada de recursos públicos e
privados nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso.
e. ( ) Garantia de acesso à rede de serviços de
saúde e de assistência social locais, além de
acesso amplo e gratuito a espetáculos artísticos e culturais.

29. Assinale a alternativa incorreta, de acordo com o
Estatuto da Criança e do Adolescente.
a. (

b.

c.

d.

e.
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) 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.
( ) Nenhuma criança ou adolescente será objeto
de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão, punido na forma da lei qualquer
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
( ) 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.
( ) É assegurado atendimento integral à saúde da
criança e do adolescente, por intermédio do
Sistema Único de Saúde, garantido o acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços
para promoção, proteção e recuperação da
saúde.
( X ) O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas
ao aleitamento materno, exceto aos filhos
de mães submetidas à medida privativa de
liberdade.

Prefeitura Municipal de São José

30. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Entende-se por família extensa ou ampliada
aquela que se estende para além da unidade
pais e filhos ou da unidade do casal, formada
por parentes próximos com os quais a criança
ou adolescente convive e mantém vínculos de
afinidade e afetividade.
b. ( ) Entende-se por família natural a comunidade
formada obrigatoriamente pelo pai, pela mãe
e por um único filho.
c. ( ) O reconhecimento do estado de filiação é
direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais
ou seus herdeiros, sem qualquer restrição,
vedado o segredo de Justiça.
d. ( ) Os filhos havidos fora do casamento não
poderão ser reconhecidos pelos pais, por
testamento.
e. ( ) Os filhos havidos fora do casamento somente
terão os mesmos direitos dos filhos havidos
no casamento, naturais ou adotados, se aceitos e inseridos no âmbito da família natural.
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