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A 

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

 

B 

ORIENTADOR SOCIAL 

C

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
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.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

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

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 Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, 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 processo 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 Concurso Público. 

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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.sãopedrodoscrentes2016@outlook.com 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 

 

 

 

 

TEXTO I 

 

“Durante a guerra aprendi uma verdade que geralmente preferimos não enunciar: que o mais 1 

brutal da crueldade é que ela desumaniza suas vítimas antes de destruí-las. E que a luta mais árdua 2 

de todas é permanecer humano em condições desumanas” (Janina Bauman). “Inverno pela manhã”, 3 

obra de Janina Bauman, pode não ser apenas um conto baseado em uma história real e escabrosa da 4 

humanidade, entretanto, em forma de diário demonstra a realidade vivida sob a perspectiva de uma 5 

jovem moça nos guetos que questionava a vida e os motivos dos acontecimentos. 6 

O receio de entrar em caminhões do exército alemão sob os gritos dos militares, sendo 7 

levada para caminhos incertos e nunca mais retornar era pulsante. Por esse motivo, o livro é mais 8 

uma adaptação dos relatos escritos sob pressão de uma jovem vítima da segregação e do ódio que 9 

um conto ou uma história. 10 

Um exímio pensamento baumaniano é o retorno da ágora, que significa os debates e 11 

discussões abertos a todos, em uma forma de ouvir a todos, trazendo as assembleias próximas ao 12 

cidadão e que este tenha sua voz ouvida. Janina foi responsável  por muitas das ideias e grandes 13 

passagens dos livros do autor, pois criou, dentro de sua própria dor, a sua ágora particular, pois 14 

permaneceu “humana em condições desumanas”. 15 

Adaptdado de Jusbrasil, 07/11/2016 

01)  Observe a frase abaixo destacada do Texto e 

assinale o tempo e o modo verbal nos quais se 

encontra o verbo sublinhado: 

 

“...e que este tenha sua voz ouvida. (...)” 

(linhas 13) 

 

A) Presente do Indicativo 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo 

C) Presente do Subjuntivo 

D) Imperativo Afirmativo 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

02) De acordo com as regras de pontuação, as 

vírgulas que isolam a expressão “obra de Janina 

Bauman” (linha 4) no Texto é de uso: 

 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor 

meramente explicativo. 

B) Facultativo, para isolar um adjunto adverbial 

deslocado. 

C) Obrigatória, podendo ser substituídas por ponto 

e vírgula. 

D) Facultativo, para isolar um aposto explicativo. 
 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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03) Sobre o estudo das classes gramaticais, é correto 

afirmar que a palavra “mais” (linha 2) exerce a 

mesma função morfológica que a seguinte palavra 

retirada do texto: 

 

A) “em” (linha 4) 

B) “entretanto” (linha 5) 

C) “motivos” (linha 6) 

D) “nunca” (linha 8) 

 

04)  Em relação aos sujeitos dos verbos sublinhados nos 

trechos abaixo retirados do Texto, assinale a 

alternativa que os relaciona corretamente às suas 

classificações: 

 

I. “Durante a guerra aprendi uma verdade (...)” (linha 

1) 

II. “...que geralmente preferimos não enunciar. (...)” 

(linha 1) 

III. “E que a luta mais árdua de todas é permanecer 

humano. (...)” (linhas 2 e 3) 

 

A) I – Sujeito simples; II – Sujeito simples; III – Sujeito 

simples. 

B) I – Sujeito indeterminado; II – Sujeito indeterminado; 

III – Sujeito simples. 

C) I – Sujeito elíptico; II – Sujeito elíptico; III – Sujeito 

simples. 

D) I – Sujeito oculto; II – Sujeito inexistente; III – 

Sujeito simples. 

 

05)  A partícula “que” classifica-se em diferentes classes 

gramaticais a depender do contexto em que está 

inserida.  Nesse sentido, analise a partícula “que” do 

trecho abaixo retirado do Texto e assinale a 

alternativa na qual a partícula “que” sublinhada 

exerça a mesma função morfológica: 

 

“Por esse motivo, o livro é mais uma adaptação dos 

relatos escritos sob pressão de uma jovem vítima da 

segregação e do ódio que um conto ou uma história. 

(...)” (linhas 8 a 10) 

 

A) Esperava que você voltasse a tempo. 

B) O rapaz era mais dedicado que a menina. 

C) Nenhum desses que entraram na festa adquiriu o 

convite. 

D) A situação por que passou foi séria. 

 

06) Acerca da expressão “pode não ser” (linha 4), analise 

as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

I. É composta por um verbo de ligação e, portanto, 

insere-se em um predicado nominal. 

II. Possui como sujeito simples uma oração 

subordinada substantiva. 

III. Poderia ser corretamente substituído por “não se 

pode ser”. 
 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas III está correta. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

07)  Assinale a alternativa que relaciona corretamente o 

termo retirado do Texto à sua função sintática: 
 

A) “Durante a guerra” (linha 1) – adjunto adverbial 

modo 

B) “entretanto” (linha 5) – adjunto adverbial de negação 

C) “motivos” (linha 6) – núcleo do objeto direto 

D) “pulsante” (linha 8) – adjunto adnominal 

 

08)  Analise o trecho abaixo retirado do Texto. É correto 

afirmar que nele há um período: 
 

“Janina foi responsável por muitas das ideias e 

grandes passagens dos livros do autor, pois criou, 

dentro de sua própria dor, a sua ágora particular, 

pois permaneceu “humana em condições 

desumanas”.” (linhas 13 a 15) 
 

A) Simples, formado por uma oração coordenada 

assindética. 

B) Composto, formado por uma oração coordenada 

assindética e duas orações coordenadas sindéticas. 

C) Composto, formado por duas orações coordenadas. 

D) Composto, formado por uma oração principal e duas 

orações subordinadas. 

 

09) No trecho do Texto “Um exímio pensamento 

baumaniano é o retorno da ágora (...)” (linha 11), 

podemos afirmar que nele não há termo algum 

classificado gramaticalmente como: 
 

A) Preposição 

B) Verbo 

C) Adjetivo 

D) Conjunção 
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10)  Em relação ao trecho “E que a luta mais árdua de 

todas é permanecer humano em condições 

desumanas. (...)” (linhas 2 e 3), assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) O pronome “que” é um termo anafórico e retoma 

uma ideia presente no período anterior. 

B) A expressão “permanecer humano em condições 

desumanas” é classificado como predicativo do 

sujeito da oração a que pertence. 

C) A expressão “permanecer” poderia ser corretamente 

substituída por “que se permaneça”. 

D) Caso acrescentássemos uma vírgula imediatamente 

após “todas”, haveria alteração da correção do 

período. 

 

11) A utilização da crase na frase abaixo é justificada 

pela seguinte regra gramatical: 

 

“À tarde, deixei o livro sobre sua mesa.” 

 

A) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais 

formadas por preposição e palavra feminina. 

B) Há a contração entre preposição “a” exigida pela 

palavra “tarde” e artigo definido “a”. 

C) É obrigatório o uso de crase em locuções 

prepositivas, como em “à tarde”. 

D) É obrigatório o uso de crase em locuções conjuntivas, 

como em “à tarde”. 

 

12)  De acordo com as normas de concordância verbal, 

assinale a alternativa que apresenta um sujeito 

indeterminado (textos adaptados de Jusbrasil, 

07/11/2016): 

 

A) É certo o ditado antigo e comprovamos mais uma vez 

com este texto: Junto a um grande homem, sempre há 

uma grande mulher. 

B) Janina Bauman fez exatamente o contrário, ela 

decidiu conviver com sua dor ao se deparar com o 

passado em inúmeras convenções sobre o tema. 

C) Tanto Bauman e Christie concordam que a falta de 

uma racionalidade embutida nas conjunturas das 

instituições e dos atos de todos é a real formadora de 

um abismo. 

D) As estruturas de uma sociedade contemporânea 

devem pautar-se em uma visão de comunidade, na 

qual vive-se em conjunto. 

 

13)  Em relação à regência verbal, assinale a alternativa 

em que o pronome relativo “que” sublinhado deverá 

ser precedido de preposição para que se obtenha a 

correção gramatical da frase: 

 

A) Nada que disser fará sentido agora. 

B) Qualquer uma das pessoas que compareceram à 

reunião precisam assinar o livro. 

C) O cargo que aspiramos já estava preenchido. 

D) A casa que estava à venda possui portas e janelas 

largas. 

 

14)  No trecho abaixo, também adaptado de Jusbrasil 

(07/11/2016), conclui-se que há um: 

 

“A possibilidade de essas pessoas deixarem o 

suplício e atentarem contra os moldes da civilização 

por eles conhecida é tremendo, formando assim 

novos inimigos e vilões dentro das bordas da 

cidade.” 

 

A) Erro de concordância verbal 

B) Erro de concordância nominal 

C) Erro de regência verbal 

D) Erro de pontuação 

 

15) Acerca do período e sua construção, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) As orações sem autonomia gramatical – isto é, que 

funcionam como termos essenciais, integrantes ou 

acessórias de outra oração – são denominadas 

subordinadas. 

B) A oração subordinada desempenha sempre uma 

função sintática, como de sujeito ou de objeto direto, 

por exemplo. 

C) As orações subordinadas adjetivas restritivas 

precisam a significação do substantivo ou pronome 

antecedente. 

D) As orações reduzidas se iniciam sempre por pronome 

relativo ou conjunção integrante, podendo ser 

classificadas em coordenadas ou subordinadas. 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

16)  Analise as informações abaixo a respeito à Intranet: 

 

I - Utiliza diferentes protocolos, serviços, portas e 

aplicativos servidores e clientes que a Internet utiliza; 

II - É restrita, sendo necessário uma autenticação do 

usuário para acessá-la. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) I e II estão corretas. 

D) I e II estão incorretas. 

 

17)  Qual das alternativas abaixo não representa uma das 

tecnologias que fornecem segurança ao 

armazenamento e à troca de dados numa rede? 

 

A) Autenticação. 

B) Criptografia. 

C) Sistema Operacional. 

D) Controle de acesso. 

 

18)  O editor de texto Word 2010 realiza algumas 

funções, não sendo uma delas: 

 

A) Elaboração de tabelas. 

B) Edição de imagens. 

C) Elaboração de mala direta. 

D) Preenchimento relâmpago de dados. 

 

19)  Qual das alternativas abaixo representa um exemplo 

de software aplicativo? 

 

A) Adobe Flash. 

B) Windows. 

C) Linux. 

D) Second Life. 

 

 

 

20)  O Windows 10 apresenta incorporado a seu sistema 

um assistente pessoal inteligente chamado Cortana. 

Qual alternativa apresenta corretamente o atalho 

utilizado para ativar esse assistente? 

 

A) WINKEY + P. 

B) WINKEY + R. 

C) WINKEY + S. 

D) WINKEY + X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Com relação à tipificação nacional de Serviços 

Socioassistenciais, conforme anexos, organizados por 

níveis de complexidade do SUAS, são serviços de 

proteção social básica, EXCETO: 

 

A) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

– PAIF. 

B) Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos; 

C) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para 

pessoas com deficiência e idosas. 

D) Serviço Especializado em Abordagem Social. 

 

22) Os Serviços de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida - LA, e de Prestação de Serviços 

à Comunidade – PSC, de acordo com a tipificação 

nacional de Serviços Socioassistenciais, são 

classificados como: 

 

A) Serviços de proteção social básica. 

B) Serviços de Proteção Social Especial de Baixa 

Complexidade. 

C) Serviços de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade. 

D) Serviços de Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade. 

 

23) Com relação ao Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família – PAIF, é INCORRETO afirmar: 

 

A) Consiste no trabalho social com famílias, de caráter 

continuado, com a finalidade defortalecer a função 

protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus 

vínculos,promover seu acesso e usufruto de direitos e 

contribuir na melhoria de sua qualidadede vida.  

B) Prevê o desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições das famílias e ofortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, por meio de ações de 

caráterpreventivo, protetivo e proativo.  

C) O trabalho social do PAIF deve utilizar-se também de 

ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus 

objetivos, de modo a ampliar o universo 

informacional e proporcionar novas vivências às 

famílias usuárias do serviço.  

D) As ações do PAIF devem possuir caráter terapêutico. 

 

 
 

24) O Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS), deve ter um período mínimo de 

funcionamento de: 

 

A) 5 dias por semana, 6 horas diárias. 

B) 5 dias por semana, 8 horas diárias. 

C) 6 dias por semana, 6 horas diárias. 

D) 6 dias por semana, 8 horas diárias. 

 

25) Com relação ao impacto social do CRAS, se espera 

que este centro de referência contribua para, 

EXCETO: 

 

A) Redução de acessos a serviços socioassistenciais e 

setoriais. 

B) Redução da ocorrência de situações de 

vulnerabilidade social no território de abrangência do 

CRAS. 

C) Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu 

agravamento ou reincidência no território de 

abrangência do CRAS. 

D) Melhoria da qualidade de vida das famílias residentes 

no território de abrangência do CRAS. 

 

26) São objetivos do Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, 

EXCETO: 

 

A) Contribuir para o fortalecimento da família no 

desempenho de sua função protetiva. 

B) Não processar a inclusão das famílias no sistema de 

proteção social e nos serviços públicos, conforme 

necessidades. 

C) Contribuir para restaurar e preservar a integridade e 

as condições de autonomia dos usuários. 

D) Contribuir para romper com padrões violadores de 

direitos no interior da família. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                             Página | 8  

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 

27) Sobre o Serviço Especializado em Abordagem 

Social, analise as afirmativas e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I - Serviço ofertado de forma continuada e programada 

com a finalidade de assegurar trabalho social de 

abordagem e busca ativa que identifique, nos 

territórios, a incidência de trabalho infantil, 

exploração sexual de crianças e adolescentes, 

situação de rua, dentre outras. Deverão ser 

consideradas praças, entroncamento de estradas, 

fronteiras, espaços públicos onde se realizam 

atividades laborais, locais de intensa circulação de 

pessoas e existência de comércio, terminais de 

ônibus, trens, metrô e outros. 

II - O Serviço deve buscar a resolução de necessidades 

imediatas e promover a inserção na rede de serviços 

socioassistenciais e das demais políticas públicas na 

perspectiva da garantia dos direitos. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

28) Um serviço socioassistencial realiza apoio efetivo 

prestado a família, através da inclusão em programas 

de transferência de renda e na rede de serviços para 

acessar os direitos básicos de: 

 

A) Cidadania. 

B) Autonomia. 

C) Vulnerabilidade. 

D) Inclusão. 

 

29) Um serviço socioeducativo trabalha com famílias 

enquanto sujeitos socioculturais, com suas histórias e 

projetos, fazendo reflexão sobre o cotidiano e formas 

de organização da família para promover suas 

capacidades e: 

 

A) Cidadania. 

B) Autonomia. 

C) Vulnerabilidade. 

D) Inclusão. 

30) A Constituição Federal estabelece que a “família é a 

base da sociedade” (Art. 226) e que, portanto, 

compete a ela, juntamente com o Estado, a sociedade 

em geral e as comunidades, “assegurar à criança e ao 

adolescente o exercício de seus direitos 

fundamentais” (Art. 227). Neste último artigo, 

também especifica os direitos fundamentais especiais 

da criança e do adolescente, ampliando e 

aprofundando aqueles reconhecidos e garantidos para 

os cidadãos adultos no seu artigo 5º. Dentre estes 

direitos fundamentais da cidadania está o direito à: 
 

A) Convivência familiar e comunitária. 

B) Convivência familiar e escolar. 

C) Convivência social e participativa. 

D) Convivência em grupo ou familiar. 

 

31) A Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada 

pelo Brasil em 24 de setembro de 1990, em especial, 

tem um papel superior e preponderante no 

embasamento da criação ou reforma de toda e 

qualquer norma reguladora, no campo da família e no 

embasamento de processos de reforma 

administrativa, de implantação e implementação de 

políticas, programas, serviços e ações públicas. A 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança assegura as duas prerrogativas maiores que a 

sociedade e o Estado devem conferir à criança e ao 

adolescente, para operacionalizar a proteção dos seus 

Direitos Humanos, sendo elas: 

 

A) Cuidados e responsabilidades. 

B) Direitos e deveres. 

C) Direitos e proibições. 

D) Concessões e inclusões. 

 

32) Para efetivação da Convenção sobre os Direitos da 

Criança, no País, é importante que sejam observados 

os seguintes princípios, EXCETO:  
 

A) Não discriminação. 

B) Interesse superior da criança. 

C) Direitos às responsabilidades e ao crescimento. 

D) Respeito à opinião da criança. 
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 

33) Em respeito ao disposto nos artigos 226 e 227 da 

Constituição Federal, no tocante ao direito à 

convivência familiar e comunitária, as leis orgânicas 

das políticas sociais foram sendo editadas e 

reformadas aprofundando esses princípios 

constitucionais, regulamentados pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente, tornando-os operacionais, 

com a construção de sistemas de atendimento de 

direitos, especializados. Assim, se procedeu com a 

promulgação das seguintes legislações, EXCETO: 

 

A) Lei Orgânica da Assistência Social. 

B) Lei Orgânica da Saúde. 

C) Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

D) Lei da Responsabilidade Social e Comunitária. 

 

34) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

Castigo Físico é definido como a ação de natureza 

disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força 

física sobre a criança ou o adolescente que resulte 

em: 

 

(__) sofrimento físico. 

(__) lesão. 

(__) ridicularização. 

(__) humilhação. 

 

A) V – V – F – V. 

B) V – V – F – F. 

C) F – F – V – F. 

D) F – F – V – V. 

 

35) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), toda criança ou adolescente que estiver 

inserido em programa de acolhimento familiar ou 

institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, 

a cada: 
 

A) 2 meses. 

B) 4 meses. 

C) 6 meses. 

D) 9 meses. 

 

36) A condenação criminal do pai ou da mãe não 

implicará a destituição do poder familiar, EXCETO 

na hipótese de: 
 

A) Condenação por crime doloso, sujeito à pena de 

reclusão, contra o próprio filho ou filha. 

B) Condenação por crime culposo, sujeito à pena de 

reclusão, contra o próprio filho ou filha.    

C) Condenação por crime doloso e/ou culposo, sujeito à 

pena de reclusão, contra o próprio filho ou filha.    

D) Condenação por crime doloso e/ou culposo, sujeito à 

pena de reclusão, contra o próprio filho ou filha, 

cônjuge ou parentes próximos.    

37) A assistência social tem por objetivos: 

 

I - 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. 
II - A defesa de deveres, que visa a garantir o pleno acesso 

aos deveres no conjunto das provisões 

socioassistenciais. 
 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

38) São de atendimento aquelas entidades que, de forma 

continuada, permanente e planejada, prestam serviços, 

executam programas ou projetos e concedem 

benefícios de prestação social básica ou especial, 

dirigidos às famílias e indivíduos em situações de 

vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos 

desta Lei, e respeitadas as deliberações do: 

 

A) Conselho Nacional de Saúde. 

B) Conselho Nacional de Assistência Social. 

C) Conselho Nacional de Segurança Pública. 

D) Conselho Gestor de Saúde e Assistência Social. 

 

39) Complete corretamente as lacunas do texto a seguir e 

assinale a alternativa que se encaixe corretamente ao 

preenchimento: 

 

“A gestão das ações na área de assistência social fica 

organizada sob a forma de sistema ________ e 

_________, denominado Sistema Único de Assistência 

Social (Suas).” 

 

A) Descentralizado; regionalizado. 

B) Regionalizado; sistematizado. 

C) Descentralizado; participativo. 

D) Regionalizado; participativo. 

 

40)  A assistência social rege-se pelos seguintes princípios, 

EXCETO: 
 

A) Supremacia do atendimento às necessidades sociais 

sobre as exigências de rentabilidade econômica. 

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 

equivalência às populações urbanas e rurais. 

D) Equidade dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial alcançável pelas 

demais políticas públicas. 


