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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 
▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 
▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 
▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 
▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 
▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 
▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 
▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 
▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 
▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

 

CARGO 
 

EDUCADOR SOCIAL 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 13/10/2019, às 14h 

Nome do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

O que você faz com seu corpo, te liberta ou te escraviza? 1 

É possível que se viva um grande mal entendido no que diz respeito à valorização do corpo e da liberdade que 2 

se tem de usá-lo, alcançada na nossa sociedade. É preciso entender que nunca antes foi possível movimentar-se, vestir-3 

se e expressar-se da forma que se pode hoje, mas há uma valorização às avessas que põe tudo a perder. 4 

O corpo é valorizado como um suporte, usado para exercer poder, por meio de venda de imagem e sedução. Este 5 

é o culto ao corpo e o cuidado com o corpo que visa alcançar os padrões vendidos, em primeiro lugar, pela pornografia, 6 

depois pela indústria da moda, pela indústria da estética e etc. 7 

A valorização do corpo como porção da vida que foi dada e como meio de experimentar o mundo está perdida. 8 

E está perdida em meio a uma luta perigosa contra o corpo “errado”, perigosa porque lutar contra o corpo é lutar contra 9 

si. O corpo “errado” é aquele que não alcança as vendas, nele o indivíduo que diz cuidar da aparência se torna escravo 10 

de rotinas pesadas, não em busca do bem-estar, mas em busca da imagem estética mais cara. 11 

Se o valor que o corpo tem para a indústria for o mesmo valor que o corpo tem para o indivíduo, então estamos 12 

perdidos! 13 

A indústria da “beleza” valoriza corpos para venda da imagem, o indivíduo deve valorizar seu corpo como meio 14 

de experimentar o mundo e de experimentar-se no mundo. 15 

Amar o corpo dessa forma é aventurar-se na originalidade e vencer as frustrações impostas pela indústria. A 16 

maioria prefere ser igual (padronizado) no medo de ser contrariado, mas infelizmente acabam enfrentando uma cansativa 17 

manutenção e experimentando menos de si mesmos. 18 

A estética escraviza na medida em que o indivíduo abre mão de muita coisa pela manutenção e o alcance do 19 

corpo “certo” e tem no ideal de corpo, um ideal de felicidade; vive uma limitação espacial, pois não pode se afastar dos 20 

lugares onde a estética está ao alcance, muitos não saem de casa sem os procedimentos necessários, pois não podem se 21 

mostrar assim. Assim está errado. 22 

A venda do procedimento é triste, funciona em fases: a primeira é a construção de um ideal de corpo, depois 23 

sugerir, através desse ideal de corpo, os defeitos dos corpos naturais e a necessidade de consertá-lo. Depois de um 24 

defeito consertado, o indivíduo já encontrou o caminho para achar os defeitos e continuará a achá-los sempre. 25 

O condenar o envelhecer pesa fortemente sobre o indivíduo e faz a condição humana ainda mais degradante, a 26 

ideia de perder "valor" com o envelhecer do corpo atormenta a todos e tira a possibilidade da velhice digna, o que, claro, 27 

seria o natural, já que é assim que funciona o corpo humano: envelhece naturalmente. 28 

Nesse caso, talvez se possa dizer que as mulheres estão mais aprisionadas, pois foram há muito educadas no 29 

sentido de competirem entre si para seduzirem homens, somando-se a isso a necessidade de venda de imagem, temos 30 

uma prisão de segurança máxima. 31 

Como sempre nos lembra Chimamanda Adichie, escritora nigeriana, em suas palestras e entrevistas da questão 32 

política que se tornou o cabelo, por exemplo. “Cabelo é uma questão política”, disse ela, existe um tipo de cabelo certo 33 
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e há agora uma luta para alcançá-lo e não parecer errada. Em outra entrevista, ousou dizer que: “Barack Obama não 34 

teria ganhado as eleições se Michelle Obama tivesse o cabelo natural”. 35 

É chocante! Mas um caso a se pensar, pois afinal, será preciso aquela originalidade de que falei, de vencer as 36 

frustrações impostas, para que haja mudança e para que se possam criar identidades e não cópias. 37 

Chimamanda também fala da utilidade da “beleza”, essa da indústria, que não resolve nada de fato, faz parte de 38 

um jogo extremamente nocivo e escravizador. Excelente reflexão para os seres humanos que nascem em corpo de fêmea 39 

e escolhem para si o gênero feminino, que já vem carregado de mitos, e se decidem por heterossexuais, se perguntarem 40 

da utilidade de seduzir homens: 41 

Os seduzidos unicamente pela beleza industrial valem a pena serem seduzidos? Ou valeria mais a pena ser livre?42 

43 

FONTE: http://obviousmag.org/inquietudes/2015/06/a-relacao-com-o-corpo-entre-a-liberdade-e-a-escravidao.html 
 
 

01) O texto 
 

(A) justifica de forma positiva os que se deixam levar pela 
cultura da beleza. 

(B) sustenta que a padronização de beleza é de acordo com 
a sua localidade e tempo.  

(C) defende que a pessoa deve se aceitar como é, com isso, 
tirar aproveito de sua condição, mas não  inventando 
um  modelo de beleza que lhe prejudica o  bem-estar. 

(D) evidencia que o culto à beleza  produz  uma das mais 
clarividentes formas de escravidão, tanto para homens 
quanto para mulheres. 

 

02) Está contida no texto uma: 
 

(A) informação publicitária. 

(B) interpretação de teses científicas. 

(C) exposição de fatos. 

(D) narrativa que envolve personagens. 
 

03) De acordo com a leitura do texto em sua totalidade, a 
frase interrogativa  “Ou valeria mais a pena ser livre?” 
(L.42) apresenta 

 

(A) uma comprovação. 

(B) um comentário. 

(C) uma denúncia. 

(D) uma justificativa. 
 

04) Exerce função predicativa o termo 
 

(A) “perigosa” (L.9). 

(B) “escravo” (L.10). 

(C) “cansativa” (L.17). 

(D) “feminino” (L.40). 

 

05) Há correspondência modo-temporal entre a forma 
simples “encontrou” (L.25) e a composta em 

 

(A) tivesse encontrado. 

(B) tinha encontrado. 

(C) tem encontrado. 

(D) terá encontrado. 
 

06) Há predicado verbal em 
 

(A) “que foi dada” (L.8). 

(B) “O corpo “errado” é aquele” (L.10). 

(C) “A venda do procedimento é triste”. (L.23). 

(D) “É chocante” (L.36). 
 

07) Ocorrem, respectivamente, ditongo, dígrafo e 
encontro consonantal na alternativa 

 

(A) “valorização” (L.2), “avessas” (L.4), “vendidos” 
(L.6). 

(B) “pornografia” (L.6), “necessários” (L.21), 
“Excelente” (L.39). 

(C) “maioria” (L.17), “reflexão” (L.39), “nascem” (L.39). 

(D) “seduzirem” (L.30),  “unicamente” (L.42), “livre” 
(L.42). 

 

08) A locução  “na medida em que” (L.19) inicia uma 
declaração 

 

(A) explicativa. 

(B) causal. 

(C) proporcional. 

(D) concessiva. 
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09) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 
correto afirmar 

 

(A) O termo “nunca” (L.3) tem valor adjetivo e expressa 
negação. 

(B) Na palavra “hoje” (L.4), o “-h” representa uma 
consoante brasileira. 

(C) Se for feita  anteposição do vocábulo “certo” (L. 20), 
em relação ao substantivo com o qual se relaciona, 
haverá alteração de sentido da frase.  

(D) Se houver a troca da forma verbal “existe” (L.33) pela 
correlata do verbo  “haver”, o termo “tipo” (L.33) 
manterá a mesma função sintática. 

 

10) Com referência ao texto, é correto afirmar 
 

(A) “que” e “que”, em “É possível que se viva um grande 
mal entendido no que diz respeito à valorização do 
corpo” (L.2), pertencem a classes de palavras 
diferentes. 

(B) As aspas da linha 27 indicam citação. 

(C) O vocábulo “se”, em “Nesse caso, talvez se possa dizer 
que as mulheres estão mais aprisionadas” (L.29), tem 
valor de condição. 

(D) O sufixo -mente, em “extremamente” (L.39), expressa 
valor comparativo. 

 

11) No texto, o termo 
 

(A) “mais” (L.11) modifica “cara” (L.11) quantificando a 
ação por ela expressa. 

(B) “um” (L.20) define o termo “ideal” (L.20). 

(C) “se”, em ““Barack Obama não teria ganhado as 
eleições se Michelle Obama tivesse o cabelo natural” 
(L.34/35) indica reflexibilidade. 

(D) “haja” (L.37) expressa uma ação hipotética. 
 

12)  
 

I. “É chocante!” (L.36). 
II. “Mas um caso a se pensar” (L.36).  

 
Em relação ao I, o segundo fragmento expressa uma ideia 
de  
 

(A) Adição. 

(B) Ressalva. 

(C) Explicação. 

(D) Conclusão. 
 

13) A alternativa em que há equivalência entre o 
fragmento transcrito e ideia indiada ao lado é 

 

(A) “porque lutar contra o corpo é lutar contra si” (L.9/10) 
- conclusão. 

(B) “mas em busca da imagem estética mais cara” (L.11) 
– explicação. 

(C) “Se o valor que o corpo tem para a indústria for o 
mesmo valor que o corpo tem para o indivíduo” (L.12) 
- condição. 

(D) “para que haja mudança” (L.37) – direção. 
 

14) Exerce a mesma função sintática de “dos corpos” 
(L.24) a expressão 

 

(A) “seu corpo” (L.1). 

(B) “de imagem” (L.5). 

(C) “do bem-estar” (L.11). 

(D) “de fêmea” (L.39). 
 

15) Observando o uso formal dos elementos linguísticos, 
a frase cuja sintaxe de concordância está incoerente 
quanto ao uso das pessoas do discurso é 

 

(A) “O que você faz com seu corpo, te liberta ou te 
escraviza?” (L.1).  

(B) “porque lutar contra o corpo é lutar contra si.” 
(L.9/10). 

(C) “e de experimentar-se no mundo.” (L.15). 

(D) “pois foram há muito educadas no sentido de 
competirem entre si para seduzirem homens” 
(L.29/30). 
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16)  A velocidade de comunicação entre os componentes 
internos do processador e a sua comunicação com a 
memória cache é medida em: 

 

(A) Megabytes. 

(B) Bits. 

(C) Hertz. 

(D) 4G. 
 

17) Em relação ao Filtro Smart Screen, elemento de 
segurança no Internet Explorer no Windows 7, 
assinala abaixo a alternativa incorreta: 

 

(A) O Filtro Smart Screen limita a maioria dos pop-ups nos 
sites, os quais, geralmente, são anúncios. 

(B) O Filtro Smart Screen funciona também com o 
Gerenciador de Downloads. 

(C) O Filtro Smart Screen verifica se há ameaças à 
segurança do computador nos sites que se visita e nos 
arquivos que se baixa. 

(D) O Filtro do SmartScreen ajuda a combater as ameaças 
com um conjunto de ferramentas sofisticadas, como 
por exemplo, Proteção antiphishing. 

 

18) Assinale a alternativa que se refere a uma 
característica do LibreOffice Writer 5.1.4: 

 

(A) Não permite abrir e salvar arquivos com extensão 
DOCX. 

(B) Permite controlar separadamente "Controle de linhas 
órfãs" e "Controle de linhas viúvas". 

(C) Há a necessidade de inserir "Quebras de seção" para 
alterar a configuração de página. 

(D) Assim como o Word, o Writer tem cinco modos de 
exibição. 

 

19) Dentro do Microsoft Excel 2010, na caixa de diálogo 
Formatar Células, ao selecionar a aba Alinhamento e 
seção Controle de Texto, dentre as opções, podemos 
observar que: 

 

(A) Reduzir para caber não necessariamente diminui o 
tamanho aparente dos caracteres para que todos os 
dados em uma célula selecionada caibam na coluna. 

(B) O tamanho dos caracteres é ajustado automaticamente 
se for alterado a largura da coluna, assim como o 
tamanho de fonte aplicado também é alterado. 

(C) A referência de célula para uma célula mesclada é a 
célula superior direita no intervalo selecionado 
original. 

(D) O número de quebras de linha depende da largura da 
coluna e do comprimento do conteúdo das células. 

 
 

20) No Internet Explorer 11, que recurso nos permite 
navegar na Web sem deixar vestígios? 

 

(A) Cookies. 

(B) Active X. 

(C) Anti-phishing. 

(D) Navegação InPrivate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMÁTICA            QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) [...] objetiva proporcionar subsídios para construção e 
manutenção de indicadores de monitoramento e 
avaliação do SUAS, bem como de sua gestão 
integrada. Em particular, as informações sobre o 
Serviço de MSE em Meio Aberto sistematizadas 
anualmente pelo (...) são utilizadas também para a 
elaboração do Levantamento Nacional sobre o 
Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em 
Conflito com a Lei […] (BRASIL, 2006).  
O instrumento de trabalho do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) descrito é: 

 

(A) Registro Mensal de Atendimento (RMA) 

(B) Sistema de Informação e Monitoramento (SIM SUAS) 

(C) Censo SUAS 

(D) Sistema de Condicionalidades 
 

22) São ações do Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (PAIF), EXCETO:  

 

(A) Acolhida e Encaminhamento 

(B) Oficinas com Famílias 

(C) Orientação jurídico-social 

(D) Ações Comunitárias e Particularizadas 
 

23) As ações de Proteção Social Básica organizam-se em 
torno do Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS), uma unidade pública estatal e 
descentralizada da Política de Assistência Social. 
Cabem aos CRAS duas funções exclusivas: 

 

(A) Gestão territorial e execução do Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (PAIF) 

(B) Execução do Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (PAIF) e do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

(C) Gestão territorial e execução do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

(D) Diagnóstico social e gestão territorial 
 

24)  […] Famílias e indivíduos que vivenciam violações 
de direitos por ocorrência de: 

- Violência física, psicológica e negligência; 
- Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; 
- Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de 
medida socioeducativa ou medida de proteção 
- Tráfico de pessoas; 

- Situação de rua e mendicância; 
- Abandono; 
- Vivência de trabalho infantil; 
- Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou 
raça/etnia; 
- Outras formas de violação de direitos decorrentes de 
discriminações/submissões a situações que provocam danos 
e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir 
autonomia e bem estar; 
- Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI 
em decorrência de violação de direitos […] (BRASIL, 
2009). 
 
O serviço do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) 
que realiza o acompanhamento dos usuários descritos é: 
 

(A) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 
Cumprimento de Medida  

(B) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos (PAEFI)  

(C) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 
Rua  

(D) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoa com 
Deficiência, Idosas e suas Famílias  

 

25) “Visa avaliar a qualidade da gestão descentralizada 
dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais no âmbito dos municípios, DF e 
estados, bem como a articulação intersetorial. 
Conforme os resultados alcançados pelos entes a 
União apoiará financeiramente o aprimoramento da 
gestão como forma de incentivo” (Brasil, 2012). Este 
instrumento do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) é:  

 

(A) Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de 
Assistência Social (IGDSUAS) 

(B) Identificação de Localidades e Famílias em Situação 
de Vulnerabilidade (IDV)  

(C) Tabulador de Microdados Sociais (Tab Social) 

(D) Relatórios de Informações Sociais (RI) 
 

26) […] De 1927 a 1990, vigorou, no Brasil, o 
_________________________, fundamentado na 
Doutrina da Situação Irregular, que consistia em uma 
estratégia de criminalização da pobreza e higienização 
social, na qual crianças e adolescentes eram 
responsabilizados pela condição de pobreza. O Código 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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tratava as crianças e os adolescentes pobres como 
elementos de ameaça à ordem social, valendo- -se da 
repressão e supostamente corrigindo os 
comportamentos considerados desviantes por meio da 
internação em instituições como a Fundação Nacional 
do Bem-Estar do Menor – FUNABEM e a Fundação 
Estadual do Bem-Estar do Menor – FEBEM. A 
segregação não era necessariamente em razão de 
cometimento de infração, mas devido à situação de 
pobreza, considerada pelo Código como irregular. 
Essas crianças e adolescentes eram considerados 
potencialmente perigosos ou em risco e rotulados 
como abandonados, infratores, antissociais, doentes, 
deficientes, ociosos, pedintes e, por isso, passíveis de 
afastamento do convívio social […] (BRASIL, 2016). 

 
A lacuna será corretamente preenchida pela alternativa: 
 

(A) Código de Menores 

(B) Código Socioeducativo 

(C) Código dos Infratores 

(D) Código dos Marginalizados 
 

27) De maneira complementar ao Estatuto da Criança e do 
Criança (ECA), a Lei do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE), no parágrafo 
2º do art.1º, define os seguintes objetivos das medidas 
socioeducativas, EXCETO:  

 

(A) A responsabilização do adolescente quanto às 
consequências lesivas do ato infracional, sempre que 
possível incentivando a sua reparação 

(B) A integração social do adolescente e a garantia de seus 
direitos individuais e sociais, por meio do 
cumprimento do seu plano individual de atendimento 

(C) A desaprovação da conduta infracional, efetivando as 
disposições da sentença como parâmetro máximo de 
privação de liberdade ou restrição de direitos, 
observados os limites previstos na Lei 

(D) Igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola 

 

28) O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) são os serviços 
que, juntamente com o Serviço de Proteção Social 
Básica no Domicílio para pessoas com deficiência e 
idosas, os programas, os projetos e os benefícios 
socioassistenciais, materializam as ações da:  

 

(A) Proteção Social Especial de Média Complexidade 

(B) Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

(C) Proteção Social Especial 

(D) Proteção Social Básica  
 

29) […] foi elaborado com o objetivo de ofertar às equipes 
técnicas dos CRAS e CREAS um instrumento 
nacional padronizado para registro mais detalhado das 
informações relativas aos acompanhamentos/ 
atendimentos realizados no âmbito do PAIF, do 
PAEFI e do Serviço de Medidas Socioeducativas. 
Neste contexto é, portanto, recomendada a 
apropriação desse instrumento, por parte dos 
técnicos/equipe de referência, em particular dos 
serviços do PAEFI e MSE (...) permite registrar tanto 
as informações relativas ao acompanhamento do 
adolescente em cumprimento de MSE, como também 
o trabalho social relativo ao acompanhamento de sua 
família no âmbito do serviço PAEFI […] (BRASIL, 
2016). 

  
O instrumental de trabalho do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) descrito é: 
 

(A) Prontuário Social 

(B) Prontuário Socioeconômico 

(C) Prontuário SUAS 

(D) Prontuário Psicossocial 
 

30) O trabalho a ser realizado pela equipe ou técnico de 
referência do Serviço de Medida Socioeducativa em 
Meio Aberto deve organizar-se em três etapas, 
EXCETO:  

 

(A) Acolhida 

(B) Agendamentos, contatos telefônicos 

(C) Elaboração articulada do Plano Individual de 
Atendimento (PIA) 

(D) Atividades de acompanhamento 
 

31)  De acordo com a Resolução Nº 09, de 15 de abril de 
2014, são atribuições do Orientador Social ou 
Educador Social, EXCETO: 

 

(A) Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades 
coletivas nas unidades e/ou na comunidade 

(B) Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na 
execução das atividades  

(C) Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e 
culturais nas unidades e/ou na comunidade 
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(D) Conhecer as situações de vulnerabilidade social e de 
risco das famílias beneficiárias de transferência de 
renda (Benefício de Prestação Continuada, Programa 
Bolsa Família e outras) e as potencialidades do 
território de abrangência do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) 

 

32) […] Serviço realizado em grupos, organizado a partir 
de percursos, de modo a garantir aquisições 
progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu 
ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social 
com famílias e prevenir a ocorrência de situações de 
risco social. Forma de intervenção social planejada 
que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os 
usuários na construção e reconstrução de suas histórias 
e vivências individuais e coletivas, na família e no 
território. Organiza-se de modo a ampliar trocas 
culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de 
pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares 
e incentivar a socialização e a convivência 
comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, 
pautado na defesa e afirmação dos direitos e no 
desenvolvimento de capacidades e potencialidades, 
com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias 
para o enfrentamento da vulnerabilidade social […] 
(BRASIL, 2009). 

 
O serviço da Proteção Social Básica descrito é: 
 

(A) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) 

(B) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos (PAEFI) 

(C) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para 
pessoas com deficiência e idosas 

(D) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à família 
(PAIF) 

 

33) […] é uma ferramenta que instituiu parâmetros 
nacionais para o registro das informações relativas aos 
serviços ofertados nos equipamentos da Política de 
Assistência Social e define o conjunto de informações 
que devem ser coletadas, organizadas e armazenadas 
pelas referidas unidades, em todo o território nacional. 
Ele é um sistema informatizado39, no qual as equipes 
de referência do SUAS registram, mensalmente, as 
informações sobre os indivíduos e famílias atendidas 
nos equipamentos. […] (BRASIL, 2016). 

 
A ferramenta do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) descrita é: 
 

(A) Censo SUAS 

(B) Registro Mensal de Atendimentos (RMA) 

(C) Sistema de Informação e Monitoramento SUAS (SIM 
SUAS) 

(D) Prontuário SUAS 
 

34) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social 
(Lei Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993), “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.” Essas 
atividades são chamadas de: 

 

(A) Programas 

(B) Benefícios Eventuais 

(C) Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos 

(D) Serviços 
 

35) O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é: 
 

(A) Modelo de gestão é descentralizado e participativo, 
constitui-se na regulação e organização em todo o 
território nacional das ações socioassistenciais  

(B) Refere-se à produção, sistematização de informações, 
indicadores e índices territorializados das situações de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social que incidem 
sobre famílias/pessoas nos diferentes ciclos da vida  

(C) Provisões gratuitas implementadas em espécie ou em 
pecúnia que visam cobrir determinadas necessidades 
temporárias em razão de contingências, relativas a 
situações de vulnerabilidades temporárias, em geral 
relacionadas ao ciclo de vida, a situações de 
desvantagem pessoal ou a ocorrências de incertezas 
que representam perdas e danos 

(D) Propõe um conjunto integrado de ações e iniciativas 
do governo e da sociedade civil para garantir proteção 
social para quem dela necessitar  

 

36) A descrição de refere a qual conselho? 
 
[…] estão vinculados ao órgão gestor de assistência social, 
que deve prover a infraestrutura necessária ao seu 
funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e 
financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens 
e diárias de conselheiros representantes do governo ou da 
sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas 
atribuições [...] (BRASIL, 1993). 
 

(A) Conselho de Saúde 
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(B) Conselho de Assistência Social 

(C) Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(D) Conselho da Comunidade 
 

37) “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” 
(Brasil, 1993). A descrição se refere à qual tipo de 
proteção: 

 

(A) Proteção Social Especial 

(B) Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

(C) Proteção Social Básica 

(D) Proteção Social Médica Complexidade 
 

38) “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” (Brasil, 1993). 
A descrição se refere à: 

 

(A) Proteção Social Especial 

(B) Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

(C) Proteção Social Básica 

(D) Proteção Social Especial de Média Complexidade 
 

39) […] aqueles cuja população é de 101.000 habitantes 
até 900.000 habitantes (cerca de 25.000 a 250.000 
famílias). São os mais complexos na sua estruturação 
econômica, pólos de regiões e sedes de serviços mais 
especializados. Concentram mais oportunidades de 
emprego e oferecem maior número de serviços 
públicos, contendo também mais infra-estrutura. No 
entanto, são os municípios que por congregarem o 
grande número de habitantes e, pelas suas 
características em atraírem grande parte da população 
que migra das regiões onde as oportunidades são 
consideradas mais escassas, apresentam grande 
demanda por serviços das várias áreas de políticas 
públicas. Em razão dessas características, a rede 
socioassistencial deve ser mais complexa e 
diversificada, envolvendo serviços de proteção social 
básica, bem como uma ampla rede de proteção 
especial (nos níveis de média e alta complexidade) 
[…] (BRASIL, 2004).  

 

A descrição se refere à: 
 

(A) Metrópoles 

(B) Municípios de grande porte 

(C) Municípios de médio porte 

(D) Município de pequeno porte 2 
 

40) […] destinada, prioritariamente, entre 18 e 21 anos 
após desligamento de serviços de acolhimento para 
crianças e adolescentes ou em outra situação que 
demande este serviço. Possui tempo de permanência 
limitado, que pode ser reavaliado e prorrogado em 
função do projeto individual formulado em conjunto 
com o profissional de referência. O atendimento deve 
apoiar a qualificação e inserção profissional e a 
construção do projeto de vida […] (BRASIL, 2018). 

 
A descrição se refere à: 
 

(A) Casa-Lar 

(B) Abrigo Institucional 

(C) Família Acolhedora 

(D) República 
 
 


