Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e Gestão
Universidade Estadual do Ceará – UECE
Comissão Executiva do Vestibular - CEV
Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos Efetivos com
lotação em Secretarias Municipais do Município de Sobral e Formação de
Cadastro de Reserva
Edital Nº 02/2018 – SECOG/PMS, 13 de abril de 2018

PROVA OBJETIVA PARA O CARGO DE
ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS
ANTROPOLOGIA, CIÊNCIAS SOCIAIS, ECONOMIA DOMÉSTICA,
MUSICOTERAPIA, PEDAGOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL
DATA DA APLICAÇÃO: 22 DE JULHO DE 2018
DURAÇÃO: 4 HORAS
INÍCIO: 9 HORAS TÉRMINO: 13 HORAS
Nome: _____________________________________________________ Data de Nascimento: __________________
Nome de sua mãe: ________________________________________________________________________________
Assinatura: __________________________________________________________________

Sala Nº_________

Após receber sua folha de respostas, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra, com
letra de forma, a seguinte frase:

Fala proveitosa valoriza o tempo.

ATENÇÃO!
Este Caderno de Prova contém:
 Língua Portuguesa – 10 questões;
 História de Sobral – 05 questões;
 Informática – 05 questões;
 Conhecimentos Específicos – 40 questões.

NÚMERO DO GABARITO
Marque, no local indicado na
folha de respostas, o número 2,
que é o número do gabarito
deste caderno de prova. Essa
informação também se
encontra no rodapé de cada
página.

Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá assinar a folha de presença e
entregar ao fiscal de mesa:
 a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada;
 o CADERNO DE PROVA.
IMPORTANTE!
 SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO, NA PROVA, AO CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR SUA FOLHA DE
RESPOSTAS.



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTA PÁGINA.

LEIA COM ATENÇÃO!

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS INSTRUÇÕES
E TÍTULOS PARA PROVIMENTO
CARGOS EFETIVOS DA
COMPROVA
LOTAÇÃO EM SECRETARIAS MUNICIPAIS DO
PARA ADEREALIZAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOBRAL E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – PROVA OBJETIVA REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2018

1. O candidato deverá verificar se seu caderno de prova, com 60 questões, está completo ou se há falhas ou imperfeições gráficas
que causem qualquer dúvida. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.
2. O candidato deverá preencher os campos em branco da capa da prova, com as devidas informações.
3. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-la, o candidato deverá verificar se seu
nome e número de inscrição estão corretos. Se houver discrepância, deverá comunicar imediatamente ao fiscal de sala.
4. A folha de respostas não deverá ser amassada nem dobrada, para que não seja rejeitada pela leitora óptica.
5. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as seguintes rotinas:
a. copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e outra, com letra de forma, a frase que consta na capa do
caderno de prova;
b. marcar, na folha de respostas, pintando completamente, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior do
círculo correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;
c. assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes.
6. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do gabarito
(item 5 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para marcação das
respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma alternativa assinalada por questão,
ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez que a correção da prova se dá
por meio eletrônico.
7. O preenchimento de todos os campos da folha de respostas da Prova Objetiva será da inteira responsabilidade do candidato.
Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
8. Será eliminado do Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura Municipal de Sobral o candidato que se enquadrar, dentre
outras, em pelo menos uma das condições seguintes:
a. não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de prova, desde que não seja possível a
identificação de tal número;
b. não assinar a folha de respostas;
c. marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito, desde que não seja possível a identificação do número
correto do gabarito do caderno de prova;
d. fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova, emendas,
rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra marcação que não seja a
exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova.
9. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de seu
corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis na página da
CEV/UECE (www.uece.br), a partir das 14 horas do dia 23 de julho de 2018 e a imagem completa de sua folha de respostas
estará disponível a partir das 17 horas do dia 30 de julho de 2018.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação do Concurso Público de Provas e Títulos da
Prefeitura Municipal de Sobral.
11. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar, dentro da sala de prova, nos
corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos, gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos, óculos
(excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-se aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul ou preta),
lápis, lapiseira, borracha, corretivo e objetos de qualquer natureza (moedas, clips, grampos, cartões magnéticos, carteira de
cédulas, lenços, papeis, anotações, panfletos, lanches, etc.) que estejam nos bolsos de suas vestimentas, pois estes deverão
estar vazios durante a prova. Todos esses itens serão acomodados em embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de
sala, e colocados debaixo da carteira do candidato, somente podendo ser de lá retirados após a devolução da prova ao fiscal,
quando o candidato sair da sala em definitivo.
12. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo, bandanas
ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados debaixo da
carteira do candidato.
13. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e a folha
de respostas.
14. Será permitido o uso de água para saciar a sede e de pequeno lanche, desde que acondicionados em vasilhame e embalagem
transparentes, sem rótulo ou etiqueta, e fiquem acomodados debaixo da carteira do candidato, de onde somente poderão ser
retirados com autorização do fiscal de sala. A inobservância de tais condições poderá acarretar a eliminação do candidato, de
acordo com o inciso VII do subitem 7.18 do Edital que rege o Certame.
15. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a aposição em
ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer na sala de prova, no
aguardo dos demais candidatos, será eliminado do Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura Municipal de Sobral, de
acordo com o inciso IX do subitem 7.18 do Edital que rege o Certame.
16. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a lista de
presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega da folha de
Orespostas.
número do gabarito deste caderno de prova é 2.
Página
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17.Os recursos relativos à Prova Objetiva deverão ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no endereço
eletrônico www.uece.br/cev.
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LÍNGUA PORTUGUESA
COLUNA DE JUAN ARIAS (24/04/2018)
Qual é a única coisa que une os brasileiros e que o poder
prefere esconder?
1
2
3
4
5
6
7
8

Será verdade que, como injustamente se
divulga no exterior, os brasileiros estão
divididos em tudo? Que nada é capaz de unir
os cidadãos de um lado e do outro do arco
político? Há dois brasis irreconciliáveis em
tudo? A julgar pelos resultados da última
pesquisa nacional do Datafolha, a resposta é
não.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

De acordo com essa pesquisa, quem aposta
em um Brasil dividido em tudo deve se sentir
frustrado. Existe um tema que vem
incendiando a opinião pública nos últimos
anos e que se intensificou com a condenação
e prisão de Lula: o apoio à Lava Jato, cuja
continuidade é defendida por 84% dos
brasileiros. Apenas insignificantes 12%
acham que deve terminar. O Brasil todo
parece unido na luta contra a corrupção e
contra as tentativas de “estancar a sangria”,
sonho de tantos políticos e poderosos e até
mesmo de boa parte do Supremo Tribunal
Federal. (...)

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Outro dado importante de uma pesquisa
anterior do Datafolha confirma que os
brasileiros concordam, quase unanimemente,
que a Lava Jato deve seguir seu caminho:
em 22 anos, é a primeira vez que a
corrupção é a maior preocupação do país.
Não é a violência? Não. A corrupção já
preocupava quatro vezes mais em 2015. E a
educação? Também não. Preocupa quatro
vezes menos que a corrupção. Não seria
economia, ou o desemprego, a maior
preocupação dos brasileiros? Não, a
corrupção preocupa cinco vezes mais. E a
saúde, a angústia das filas nos hospitais?
Nem isso. A corrupção interessa duas vezes
mais que a saúde.

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Será que os pré-candidatos à
presidência tomaram consciência de que a
sociedade como um todo, pobres e ricos,
continua a favor da luta contra a corrupção?
E os governadores, senadores e deputados
que pretendem ser reeleitos? Terão
percebido os excelentíssimos magistrados do
Supremo que a única coisa que parece unir
os brasileiros é a luta contra a corrupção, e
quase 60% defendem a prisão após
condenação em segunda instância sem
esperar pelos recursos a instâncias
superiores? E que a grande maioria é contra

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

52
53

e, pelo que tudo indica, vai permanecer
contra o foro privilegiado?
(...)

54
55
56
57
58
59
60

Não é segredo que, no Brasil, antes da Lava
Jato, a Justiça procurava ser humana e
respeitosa com os condenados importantes,
para quem a presunção de inocência deveria
ser sagrada. O condenado sem nome
tornava-se, por outro lado, um número frio e
sem alma.

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Um povo que foi capaz de metabolizar sem
dramas nem tumultos a prisão de Lula e dos
grandes industriais do país acusados de
corrupção talvez seja mais solidamente
democrático e socialmente mais saudável do
que uma minoria exaltada se esforça para
negar. Se for esse o caso, é uma injustiça
grave apresentar, no exterior, um Brasil à
beira de um descarrilamento democrático,
um golpe militar ou uma guerra civil, como vi
escrito em jornais sérios. É injusto porque é
falso. O que o mundo deve saber é que, no
Brasil, até os mais pobres estão mais
preocupados com a corrupção dos poderosos
do que com a própria economia, algo que só
seria concebível em países com velhas raízes
democráticas.

78
79
80
81
82
83
84
85
86

Às vezes, chego a pensar que este país pode
até dar uma reviravolta na teoria de Murphy,
segundo a qual “se algo pode dar errado,
dará”. Talvez seja capaz de interpretar essa
lei pessimista mudando-a para o lado
positivo: “se algo pode dar certo, dará”. E se
nas próximas eleições, apesar de todo o
pessimismo, acabar, por exemplo,
acontecendo o melhor?
Fonte:
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/24/opinio
n/1524576905_686832.html. Acesso
em03/06/2018. Adaptação.

01. Com base no texto, é correto afirmar que o
colunista
A)

apresenta a resposta para a pergunta feita no
título logo no primeiro parágrafo.

B)

desenvolve sua argumentação por meio de
perguntas retóricas que não são respondidas.

C)

demonstra-se otimista em relação ao destino do
país.

D)

cita com neutralidade o que é divulgado sobre
os brasileiros no exterior.
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02. No que concerne ao propósito comunicativo do
texto, é correto afirmar que o colunista

07. Assinale a opção que apresenta a forma
flexionada do verbo “ir”.

A)

A)

“Se for esse o caso, é uma injustiça... (linha 67)

B)

“Um povo que foi capaz de metabolizar sem
dramas nem tumultos a prisão de Lula...” (linhas

B)

C)

D)

utiliza os dados da pesquisa Datafolha para
comprovar a positividade da visão que se tem do
Brasil no exterior.
denuncia que até hoje, no Brasil, a Justiça é
humana e respeitosa com os condenados
importantes, mas não com o cidadão anônimo.
alerta os pré-candidatos a cargos públicos e
eletivos quanto à preocupação maior da
sociedade com a educação, saúde, economia.
tem claramente o objetivo de desconstruir uma
concepção errônea a respeito do Brasil no
exterior.

03.

A respeito do pronome destacado na frase
“Nem isso” (linha 37), é correto afirmar que
A)

retoma a última pergunta feita anteriormente.

B)

refere-se às perguntas e respostas apresentadas
anteriormente.

C)

apresenta valor semântico de “acréscimo de um
dado novo”.

D)

acrescenta um valor semântico de gradação.

61-62)
C)

“...talvez seja mais solidamente democrático e
socialmente mais saudável...” (linhas 64-65)

D)

“... pelo que tudo indica, vai permanecer contra
o foro privilegiado?” (linhas 52-53)

08. Assinale a palavra cujo processo de formação
se diferencia das demais opções.
A)

irreconciliáveis

B)

consciência

C)

insignificante

D)

descarrilamento

09.

Existe uma conjunção integrante em

A)

“Existe um tema que vem incendiando a opinião
pública...” (linhas 11-12).

B)

“...em 22 anos, é a primeira vez que a
corrupção é a maior preocupação do país”
(linhas 27-28).

C)

“Às vezes, chego a pensar que este país pode
até dar uma reviravolta...” (linhas 78-79).

D)

04. Assinale a opção que difere de como a
expressão “Lava Jato” é vista ao longo do texto.
A)

redenção da corrupção

B)

marco de mudança de atitude da Justiça

C)

segurança para políticos e poderosos

“Um povo que foi capaz de metabolizar sem
dramas nem tumultos a prisão de Lula...” (linhas

D)

representação do anseio maior do povo

61-62).

05. Assinale a opção em que uma das três
palavras apresentadas tem acentuação explicada por
uma regra diferente da que é comum às outras duas.
A)

será – até – após

B)

saúde – única – últimas

C)

país – países – raízes

D)

angústia – sérios – inocência

06.
A)

10. Assinale a opção em que existe erro de
concordância verbal.
A)

Parte dos ministros do STF sonham em
“estancar a sangria”.

B)

84% dos brasileiros defendem a continuidade da
Lava Jato.

C)

Apenas 12% do Brasil acha que deve terminar.

D)

Cada um dos magistrados devem perceber a luta
dos brasileiros contra a corrupção.

NÃO há preposição em
“...‘estancar a sangria’,...” (linha 19).

B)

“...o apoio à Lava Jato,...” (linha 14).

C)

“Será que os pré-candidatos à presidência
tomaram consciência...” (linhas 39-40).

D)

“...chego a pensar...” (linha 78).

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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HISTÓRIA DE SOBRAL
11. O Museu do Eclipse na cidade de Sobral,
importante equipamento cultural que preserva a
memória do célebre eclipse total do sol, ocorrido, no
ano de 1919, na dita cidade, foi construído pelo
prefeito
A)

Leônidas de Menezes Cristino.

B)

Cid Ferreira Gomes.

C)

Joaquim Barreto Lima.

D)

José Clodoveu de Arruda Neto (Veveu).

12.

Atualmente, a Diocese de Sobral tem como

bispo
A)

Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos.

B)

Dom Odelir José Magri.

C)

Dom Fernando Saburido.

D)

Dom Aldo Di Cillo Pagoto.

13. O Hospital Regional Norte Dr. José Euclides
Ferreira Gomes Júnior presta assistência hospitalar
em alta complexidade à população de Sobral e
moradores de mais 54 municípios da região. Esse
hospital foi construído e inaugurado na administração
do governador
A)

Tasso Ribeiro Jereissati.

B)

Ciro Ferreira Gomes.

C)

Cid Ferreira Gomes.

D)

Lúcio Gonçalo de Alcântara.

14.

Sobre as realizações de Dom José Tupinambá
da Frota, em Sobral, é correto afirmar que ele fundou
as seguintes instituições:
A)

Patronato Imaculada Conceição, Rádio
Tupinambá, Museu do Eclipse.

B)

Abrigo Coração de Jesus, Fábrica de Cimento,
Seminário São José.

C)

Hospital do Coração, Colégio Sobralense, Colégio
Sant'Ana.

D)

Santa Casa de Misericórdia, Museu Diocesano,
Correio da Semana.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

15. O Teatro São João, inaugurado no dia 26 de
setembro de 1880, na cidade de Sobral, é um órgão
cultural pertencente
A)

ao Governo Federal.

B)

ao Município de Sobral.

C)

ao Estado do Ceará.

D)

à Diocese de Sobral.

INFORMÁTICA
16. Atente ao que se diz a seguir sobre Internet e
assinale com V o que for verdadeiro e com F o que
for falso.
( )

SafeSearch é um recurso disponível no site
de buscas Google que permite filtrar
resultados excluindo links que contenham
linguagem explícita, como por exemplo,
sites pornográficos.

( )

CAPTCHA é um procedimento de segurança
adotado por diversos sites que consiste em
testar se o usuário é humano, geralmente
por meio de imagens distorcidas, buscando
evitar acessos realizados de forma
automática.

( )

A Extranet é um tipo de acesso
extraordinário à Intranet que não se utiliza
da Internet.

( )

DNS é um protocolo de segurança que
protege a troca de dados em uma
navegação na Intranet, criptografando
senhas.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte
sequência:
A)

V, V, F, F.

B)

F, V, F, V.

C)

F, F, V, V.

D)

V, F, V, F.

17. O programa que é capaz de se replicar
automaticamente pelas redes, enviando autocópias
de um computador para outro, sem necessariamente
precisar de um programa hospedeiro para isso é
denominado
A)

spoofing.

B)

worm.

C)

spyware.

D)

phishing.
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18. Atente às seguintes afirmações a respeito das
memórias e processadores de computadores.
I.

II.

III.

IV.

O armazenamento em HDD é feito através de
discos ópticos/magnéticos, enquanto em SSD
é composto por circuitos integrados.
A Unidade de Controle de um processador
tem como função realizar as operações
aritméticas e lógicas de um processamento.
A memória cache tem como objetivo
potencializar o desempenho do processador,
aumentando a velocidade de transferência
com a memória principal.
O barramento de dados é um dispositivo
através do qual são efetuadas as trocas de
informações e dados no computador.

20. Considerando as teclas de atalho do navegador
Google Chrome, analise as seguintes afirmações:
I.

O atalho ALT + TAB acessa a próxima guia
aberta à direita.

II.

O atalho Ctrl + shift + T reabre a última guia
fechada.

III.

O atalho ALT + seta para a esquerda retorna
à página anterior do histórico de navegação
da aba atual.

É correto o que se afirma somente em
A)

II e III.

B)

III.

C)

I e II.

D)

I.

Está correto o que se afirma em
A)

II, III e IV apenas.

B)

I e II apenas.

C)

I, II, III e IV.

D)

I, III e IV apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Cada vez mais, a intersetorialidade tem sido
reclamada como perspectiva ou condição irrecusável
no desenvolvimento das ações, práticas e
programações no campo das políticas sociais. Isso
seria decorrência

19. Considere a seguinte planilha eletrônica Calc
do LibreOffice 6, onde são mostradas as colunas A, B
e C e as linhas 1 a 5:
A

B

1

10

7

2

12

7

3

3

13

4

1

3

5

A)

da possibilidade de redução da carga de trabalho
dos profissionais, considerando que a
intersetorialidade permite a transferência de
responsabilidades de uma política, serviço ou
órgão para terceiros, no tocante à resolubilidade
de problemas e ao encaminhamento de
demandas de usuários.

B)

do fato de a realidade social ser extremamente
complexa, comportando fenômenos sociais de
caráter transversal, o que leva ao
reconhecimento de que a intervenção de uma
dada política social sobre um fenômeno dessa
realidade fica comprometida ou inviabilizada,
acaso não se alcancem o entendimento preciso e
o manuseio adequado de sua multifacetada
expressão e origem.

C)

da positiva e necessária redução no grau de
exigência de conhecimentos e habilidades dos
profissionais no trato das situações complexas
que os usuários das políticas possam apresentar,
tendo em vista a possibilidade de
redirecionamentos para profissionais atuantes
tanto em outras áreas de conhecimentos, quanto
em outras políticas sociais.

D)

da necessidade urgente de serem rompidas as
especializações que fazem dos profissionais
senhores exclusivos de seus territórios de
conhecimento, inviabilizando, dessa forma, a
emergência desejada e inadiável de
trabalhadores multifuncionais que o mercado
reclama.

C

=MÍNIMO(13;
SOMA(MÍNIMO(A1:A3);
MÁXIMO(B1:B4)))

Assinale a opção que apresenta corretamente o
resultado exibido na célula C5 após a execução da
expressão =MÍNIMO(13;SOMA(MÍNIMO(A1:A3);
MÁXIMO(B1:B4))).
A)

14.

B)

16.

C)

13.

D)

Apresenta uma mensagem de erro.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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22. De acordo com Jaccoud (2015, p. 1011), a
transferência de renda condicionada “não se limita à
garantia de renda para o atendimento de
necessidades básicas, mas visa também a induzir
comportamentos, de modo a estimular o
desenvolvimento de capacidades e ativos, visando à
superação da condição de pobreza”. Um exemplo de
transferência de renda condicionada é o
A)

Programa Bolsa Família.

B)

auxílio doença.

C)

sistema de cotas.

D)

auxílio reclusão.

23. A deliberação e o controle das ações no
âmbito da política de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente cabe
A)

aos conselhos tutelares.

B)

aos conselhos dos direitos da criança e do
adolescente.

C)

ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude.

D)

aos fóruns de entidades de defesa dos direitos
da criança e do adolescente.

24. Consoante a Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais, a Proteção Social Especial de
Média Complexidade dispõe de duas unidades de
referência, quais sejam:
A)

Centro de Referência de Assistência Social e
Centro de Convivência.

B)

Centro de Proteção Integral às Famílias e
Centro de Referência de Acolhimento
Institucional.

C)

D)

Centro de Referência Especializado de
Assistência Social e Centro de Referência
Especializado para População em Situação de
Rua.
Centro de Proteção Especial de Média
Complexidade e Centro Especializado de
Passagem e Acolhimento para População em
Situação de Rua.

25. A Norma Operacional Básica do Sistema Único
de Assistência Social (NOB-Suas), na definição dos
parâmetros para instalação das unidades de
referência de assistência social, leva em
consideração, entre outros aspectos, o porte
populacional do município. O município de Sobral é,
segundo esse critério, classificado como
A)

Pequeno Porte I.

B)

Pequeno Porte II.

C)

Médio Porte.

D)

Grande Porte.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

26. Em cada esfera de governo, o Sistema Único
de Saúde conta com instâncias colegiadas. Assinale
a opção que as indica.
A)

Conselho de Saúde e Conferência de Saúde

B)

Conselho de Secretários de Saúde e Conferência
de Saúde

C)

Conselho de Saúde e Comissão Intergestores
Bipartite

D)

Conselho de Secretários de Saúde e Comissões
Intergestores Bipartite e Tripartite

27. Profissionais de distintas categorias integram
as equipes que desenvolvem serviços e ações no
campo da assistência social. Sem desconhecer que
tais profissões, devidamente regulamentadas,
regem-se também por princípios éticos, a Norma
Operacional Básica de Recursos Humanos do
Sistema Único de Assistência (NOB-RH/Suas) incluiu
em suas normatizações um elenco de princípios
éticos norteadores da atuação dos profissionais da
área de assistência social. Assinale a opção que
apresenta um desses princípios.
A)

Centralidade e esforço nas ações e serviços
voltados às famílias desestruturadas com vistas
a sua readequação e reinserção social

B)

Disposição para prevenir a ocorrência de
situações de vulnerabilidade e riscos sociais nos
territórios em que atuam

C)

Garantia da participação popular na formulação
das políticas e no controle das ações em todos
os níveis

D)

Reconhecimento do direito dos usuários a ter
acesso a benefícios e renda e a programas de
oportunidades para inserção profissional e social

28. Hierarquicamente, os Centros de Referência
de Assistência Social (Cras) ficam vinculados a órgão
de que esfera de poder?
A)

Secretaria Estadual de Assistência Social ou
secretaria encarregada de dar execução, no
âmbito do estado, à política de assistência
social.

B)

Secretaria de Assistência Social – ou secretaria
similar ou equivalente – do Município ou do
Distrito Federal.

C)

Gabinete do Chefe do Executivo Municipal ou do
Distrito Federal.

D)

Conselho Municipal de Assistência Social ou do
Distrito Federal.
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29. No âmbito da política educacional, o Ministério
da Educação dispõe de dois programas que
proporcionam ingresso e permanência de estudantes
no ensino superior, quais sejam:
A)

B)

C)

D)

Crédito Estudantil (CE): financiamento integral
do curso superior escolhido pelo estudante, e
Programa Universidade para Todos (Prouni):
concessão de bolsas de estudo de até 50% do
valor da matrícula e mensalidades para
estudantes de cursos de graduação ou
especialização, desde que sejam egressos de
escola pública ou que tenham cursado o ensino
médio em instituição privada mediante bolsa de
estudos.
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior (Fies): concessão de auxílio e bolsas
de estudo para alunos matriculados em
Instituição de Ensino Superior (IES) de natureza
filantrópica, e Crédito Educativo: financiamento
parcial de matrícula e mensalidades de cursos
ofertados por instituições privadas de ensino
superior com ou sem fins lucrativos.
Programa Universidade para Todos (Prouni):
concessão de bolsas de estudo integrais e
parciais para estudantes de cursos de
graduação e sequenciais de formação
específica, em IES privadas, com ou sem fins
lucrativos, e Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies): financiamento a estudantes de cursos
superiores não gratuitos e com avaliação
positiva, segundo processos e parâmetros
estabelecidos pelo Ministério da Educação.
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies):
financiamento e concessão de auxílio residência
e bolsas de estudo parciais para estudantes
matriculados em cursos superiores não
gratuitos, e Programa Universidade Acessível:
concessão de “bolsa de permanência” para
estudantes ingressantes em IES pública
mediante regime de cota.

30. Para adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa de internação, a visita íntima

31. O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança
e do Adolescente é constituído por órgãos públicos e
organismos da sociedade civil cujas funções,
articuladas em sistema de rede, giram em torno de
três eixos estratégicos, quais sejam:
A)

defesa do direito à vida, garantia do direito à
convivência familiar e comunitária, e
reconhecimento de que crianças e adolescentes
são sujeitos de direito.

B)

defesa, promoção e controle da efetivação dos
direitos humanos de crianças e adolescentes.

C)

garantia da vida e da liberdade de crianças e
adolescentes, defesa intransigente da dignidade
dos adolescentes e jovens privados de
liberdade, e promoção da igualdade e da justiça
sociais.

D)

respeito aos direitos humanos de crianças e
adolescentes, promoção da igualdade e da
justiça, e defesa do Estado democrático de
direito.

32.

Leia atentamente o seguinte enunciado:

Um adolescente de dezesseis anos de idade,
flagrado praticando um roubo, foi apreendido e
conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente.
Na delegacia, foi ouvido pela autoridade policial, que
lavrou o auto de apreensão e adotou as demais
providências previstas em lei, encaminhando-o,
então, à presença do representante do Ministério
Público, por quem o adolescente foi ouvido da forma
e nas condições impostas na lei. Em seguida, o
adolescente foi apresentado ao juiz da Vara da
Infância e da Juventude, que decidiu, antes da
sentença, determinar sua internação em um Centro
Socioeducativo.
Assinale a opção que apresenta corretamente a
modalidade de internação decretada pelo juiz, antes
de finalizado o processo, portanto, anterior à
sentença, e o respectivo prazo para que o
adolescente permaneça sob tal condição.
A)

Internação preventiva; três meses.

A)

está assegurada em lei, desde que o mesmo
seja casado ou comprove viver em união
estável.

B)

Internação preventiva; não comporta prazo
determinado, perdurando até que a sentença
seja proferida.

B)

não está prevista na Lei nº 8.069 de 13 de julho
de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), nem na Lei nº 12.594 de 18 de
janeiro de 2012 (Lei do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo).

C)

Internação prévia; quarenta e cinco dias,
podendo ser ampliada, desde que não
ultrapasse o prazo de doze meses.

D)

Internação provisória; quarenta e cinco dias.

C)

fica condicionada à autorização da direção e
equipe técnica da unidade em que o mesmo se
encontra acolhido.

D)

é permitida somente para adolescentes com
idade igual ou superior a dezessete anos.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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33.

Atente para o seguinte enunciado:

No desempenho de suas atividades,
determinado profissional reuniu uma série de
informações pessoais dos usuários que atendia em
uma unidade de saúde mental da rede pública. O
profissional decidiu, então, realizar uma pesquisa.
Para isso, recorreu, não só às anotações de que
dispunha, mas, com acesso facilitado aos usuários,
também deu continuidade à coleta de informações
complementando o que entendia como necessário a
seu estudo. Os usuários não foram informados de
que estavam participando dessa investigação social
realizada pelo profissional que os atendia, muito
menos de que as informações prestadas durante
atendimentos estavam sendo utilizadas para
finalidade distinta daquela do acompanhamento e
tratamento. Indagado por superiores acerca disso, o
profissional explicou que os usuários não precisavam
ser informados da pesquisa, nem consultados sobre
o desejo de participar ou não da mesma, porque as
informações que deles obtivera eram as mesmas
prestadas no curso do tratamento; agora, apenas
estava utilizando-as para mais outra finalidade.
Acerca da conduta do profissional, é correto dizer que
A)

B)

C)

D)

nessa conduta, não se registra falha alguma,
ainda que o pesquisador tenha se utilizado de
informações resultantes de sua relação
terapeuta-paciente, portanto, que lhe foram
acessadas com finalidade distinta da que,
agora, o profissional estava atribuindo-lhes.
Igualmente, em relação à coleta de novas
informações, o pesquisador irá necessitar de
autorização apenas dos usuários que
abandonaram ou concluíram o tratamento.
essa conduta só representará prejuízo, se os
usuários tomarem conhecimento de que suas
informações foram utilizadas sem sua prévia
autorização, portanto, cabe ao profissional
manter sigilo sobre sua conduta. Em pesquisas
com indivíduos com quem o pesquisador
mantenha uma relação próxima ou hierárquica,
convém que eles não sejam informados de que
estão participando da investigação, a fim de
que os resultados não fiquem comprometidos.
ele está cometendo uma falta ética: antes de
iniciar a pesquisa, ele teria obrigação de
comunicar aos usuários e solicitar-lhes a
anuência. Essa postura do pesquisador traduz
abuso de poder, revela-se invasiva e com risco
de produzir ruptura da relação de confiança,
indispensável em seu trato com o usuário.
não se registra falta ética, porque não houve
violação da privacidade do usuário, uma vez
que o pesquisador já dispunha das informações
de que necessitava para sua investigação social.
Mas, em relação à coleta de novas informações,
como a pesquisa está em curso, é necessário
solicitar anuência dos usuários, pois o
pesquisador não detém as informações, ainda
vai obtê-las, portanto não mantém domínio
sobre seu uso.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

34. A composição das equipes de referência tanto
de Centro de Referência de Assistência Social (Cras),
quanto de Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (Creas), é fixada na vigente
Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do
Sistema Único de Assistência Social (NOB-RH/Suas),
mediante, entre outros critérios, porte do município,
classificação da gestão. Entre esses profissionais,
encontram-se assistentes sociais, psicólogos,
pedagogos e advogados. A exigência da presença,
na equipe, do profissional da área do Direito está
prescrita para qual (is) dessas unidades de
referência?
A)

Cras e Creas instalados em municípios de, no
mínimo, porte médio, independente do grau de
gestão.

B)

Todos os municípios em que o Creas se
encontrar instalado, independente, dos demais
critérios.

C)

Cras instalado em município de médio e grande
porte e, no mínimo, em gestão básica.

D)

Creas, em municípios que se encontrem em
gestão plena.

35. Assinale a opção que corresponde a três
diretrizes das políticas para a juventude.
A)

Promoção da autonomia e emancipação dos
jovens; respeito à identidade e à diversidade
individual e coletiva da juventude; ampliação da
oferta de educação para jovens do campo, com
a garantia de acesso dos mesmos, inclusive, a
curso superior mediante o sistema de cotas.

B)

Promoção da criatividade e da participação no
desenvolvimento do país; incentivo à criação de
conselhos de juventude em todos os entes da
Federação; instituição de grupos de trabalho e
comissões no interior dos conselhos de
juventude com propósito de produzir e
disseminar conhecimento sobre juventude.

C)

Valorização e promoção de ações que
fortaleçam a convivência do jovem com as
demais gerações; estabelecimento de
mecanismos de cooperação entre os estados, o
Distrito Federal e a União para a execução das
políticas públicas para a juventude;
desenvolvimento da intersetorialidade com
políticas estruturais.

D)

Promoção do território como espaço de
integração; incentivo à ampla participação de
jovens na formulação, implementação e
avaliação das políticas públicas para a
juventude; instauração de mecanismos que
ampliem a gestão de informação e produção de
conhecimento sobre juventude.
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36. Programas e medidas de caráter especial
empreendidos, quer pelo Estado, quer pela iniciativa
privada com o propósito de corrigir desigualdades
raciais e de promover a igualdade de oportunidades
são categorizados como
A)

medidas especiais de combate à discriminação
racial.

40. O “Bolsa Escola” (Programa Nacional de Renda
Mínima vinculado à educação), “Cartão Alimentação”
(Programa Nacional de Acesso à Alimentação),
“Bolsa Alimentação” (Programa Nacional de Renda
Mínima vinculado à saúde) e Programa Auxílio-Gás
foram unificados sob a denominação de
A)

Programa de Erradicação da Pobreza.

B)

ações afirmativas.

B)

Programa de Transferência de Renda.

C)

políticas de efetivação da igualdade étnica.

C)

Programa Bolsa Família.

D)

sistema de garantia da igualdade de
oportunidades.

D)

Programa Brasil sem Miséria.

37.

Autonomia, empoderamento, equidade,
integralidade, intersetorialidade, intrassetorialidade,
participação social, sustentabilidade, territorialidade
constituem

41. A defesa de direitos, a proteção social, a
vigilância socioassistencial são funções da política de
A)

seguridade social.

B)

assistência social.

A)

os princípios da política nacional de promoção
da saúde.

C)

saúde.

B)

as diretrizes das políticas para juventude.

D)

previdência social.

C)

os objetivos da política de combate à violência
contra a mulher.

D)

os princípios da política de promoção da
igualdade racial.

42. No Estado brasileiro, as políticas sociais
inauguraram-se
A)

em torno dos anos 1930, com ingresso do
operariado na cena política.

38. Entre as medidas de proteção à criança e ao
adolescente elencadas no artigo 101 do Estatuto da
Criança e do Adolescente estão:

B)

após o fim do regime escravagista e a lenta
incorporação dos escravos libertos no mercado
de trabalho.

A)

a inclusão em programa comunitário ou oficial
de auxílio à família, à criança e ao adolescente;
a obrigação de reparar o dano; a colocação em
família substituta.

C)

no curso do modelo desenvolvimentista
empreendido no governo de Juscelino
Kubitschek.

D)

B)

a orientação, apoio e acompanhamento
temporários; a obrigação de reparar o dano; a
matrícula e frequência obrigatórias em
estabelecimento oficial de ensino fundamental.

ao final da Segunda Guerra Mundial, sob a
inspiração do Welfare state.

C)

o acolhimento institucional; a inclusão em
programa de acolhimento familiar; a colocação
em família substituta.

D)

o encaminhamento aos pais ou responsável,
mediante termo de responsabilidade; a
advertência escrita e devidamente assinada
pela criança ou pelo adolescente e por seus pais
ou responsável legal; o acolhimento em
residência inclusiva.

43. Assinale a opção que apresenta,
respectivamente, o nível ou patamar da proteção
social em que se encontra ofertado o serviço de
acompanhamento a adolescentes e jovens em
cumprimento de medida socioeducativa de prestação
de serviços à comunidade e de liberdade assistida, e
o centro ou unidade pública de referência em que o
serviço é ofertado.
A)

Proteção social especial de alta complexidade;
Centro de Referência da Assistência Social.

B)

39. Os serviços que ofertam o atendimento inicial
à saúde dos usuários no Sistema Único de Saúde
(SUS) são identificados como

Proteção social básica; Centro de Referência
Especializado de Assistência Social.

C)

Proteção social de alta complexidade; Centro de
Convivência.

A)

Serviços Especiais de Acesso Aberto.

D)

B)

Portas de Entrada.

Proteção social especial de média
complexidade; Centro de Referência
Especializado de Assistência Social.

C)

Redes de Atenção à Saúde.

D)

Redes de Atenção de Urgência e Emergência.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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44.

A urbanização é compreendida como

A)

consequência das oportunidades de emprego
ofertadas pelas indústrias, que se expandiram
nas grandes cidades, a trabalhadores sem que
lhes fosse exigida qualquer qualificação ou
experiência.

B)

efeito da expansão, nos grandes centros
urbanos, da oferta de serviços essenciais,
sobretudo, nas áreas de educação, saúde,
direitos ainda não universalizados em área rural
e municípios de pequeno porte.

C)

D)

resultado de dois fenômenos: migração ruralurbana e taxas mais elevadas de crescimento
demográfico natural entre a população urbana
do que as registradas entre a população rural.
decorrente de dois fatores: a exclusiva
migração da população jovem do campo para as
cidades como alternativa à continuidade dos
estudos; as alternativas formais e informais,
dentro – ou mesmo fora – da legalidade, de
inserção no mercado de trabalho.

45. De acordo com a Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006 – Lei Maria da Penha –, a conduta
que configure calúnia, difamação ou injúria praticada
contra a mulher é classificada como violência
A)

emocional.

B)

relacional.

C)

psicológica.

D)

moral.

46. As políticas sociais emergiram sob a vigência
do Estado liberal, daí serem percebidas
A)

B)

não como direito coletivo, mas um direito
individual daqueles necessitados da proteção
temporária do Estado, em face de situações de
riscos sociais representados pela velhice,
doença ou desemprego.
como prejudiciais ao desenvolvimento do capital
pelo risco de promover em seus beneficiários
acomodação e desinteresse pelo trabalho, além
de contribuírem para a reprodução da miséria.

C)

com uma dupla função: alternativa à crise do
capital e estímulo à classe operária que, tendo
suas necessidades básicas atendidas, sentir-seia motivada para mais produzir e consumir.

D)

como um mal necessário, pois nem o Estado
nem o mercado poderiam ficar insensíveis
àqueles que padeciam na miséria. Essa
assistência estatal, no entanto, era avaliada
como enorme risco à sociedade de mercado.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

47. No Estado brasileiro, a educação tem como
um de seus princípios a gestão democrática do
ensino público. Na educação básica, esta gestão é
definida pelos sistemas de ensino e está pautada em
princípios que tratam da participação dos segmentos
de profissionais da educação e de comunidades
escolar e local. Assinale a opção que indica as
respectivas formas de participação desses
segmentos.
A)

Os profissionais da educação participam na
elaboração do projeto pedagógico da escola; as
comunidades escolar e local têm como
instâncias de participação os conselhos
escolares ou equivalentes.

B)

A participação dos profissionais da educação é
circunscrita ao processo de escolha de
diretores, gestores; a participação das
comunidades concretiza-se via conselhos
escolares ou equivalentes.

C)

A participação dos profissionais da educação
efetiva-se mediante a representação no
conselho de educação e em conselhos das
demais políticas públicas setoriais; a
participação da comunidade escolar dá-se por
meio de conselhos escolares ou equivalentes; a
comunidade local participa de conselhos de
pais.

D)

Os profissionais da educação, além de ter
garantida participação, via representação em
conselhos de outras políticas públicas setoriais,
podem definir o modelo de gestão escolar, por
meio da escolha de sua direção; as
comunidades participam de seus conselhos
específicos.

48. Na Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social (NOB/Suas) em vigência,
estão definidas as diretrizes estruturantes da gestão
do Suas. Assinale a opção que corresponde a três
delas.
A)

Matricialidade sociofamiliar; defesa
incondicional da dignidade da pessoa humana;
universalidade dos direitos.

B)

Controle social e participação popular; primazia
da responsabilidade do Estado na condução da
política de assistência social; territorialização.

C)

Descentralização político-administrativa;
desenvolvimento de autonomia; integralidade
da proteção social.

D)

Fortalecimento da relação democrática entre
Estado e sociedade civil; intersetorialidade;
garantia da proteção socioassistencial.
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49. No Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852, de 5
de agosto de 2013) estão previstas vias de
interlocução da juventude com o poder público.
Essas vias ou meios são:
A)

ouvidoria, conselhos comunitários, associações
e audiências.

B)

conselhos de juventude, audiências,
correspondência e rede socioassistencial.

C)

associações, redes, movimentos e organizações
juvenis.

D)

comissões das casas legislativas, ouvidoria,
movimentos juvenis e audiências.

50.

Assinale a opção que apresenta três
características do Sistema Único de Assistência
Social — sistema público sob o qual a política de
assistência social está organizada.
A)

Não contributivo; descentralizado; participativo.

B)

Contributivo; universal; intersetorial.

C)

Não contributivo; seletivo; discricionário.

D)

Contributivo parcialmente; equitativo;
centralizado.

51. Com a promulgação da Constituição Federal
de 1988, a participação popular institucionaliza-se
como direito no campo das políticas sociais. Ela se
expressa de distintas formas e em instâncias
específicas. Entre as instâncias de participação
figuram os conselhos próprios de cada política. No
tocante à política de assistência social, a Lei
Orgânica da Assistência Social caracteriza os
conselhos de assistência social como
A)

órgãos, preponderantemente, consultivos, de
existência temporária, cuja participação popular
fica assegurada por meio de organizações
representativas.

52. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com
Deficiência, em um de seus primeiros artigos, enfoca
a necessidade de serem proporcionados meios e
condições, para que, com igualdade de
oportunidades ofertada aos demais indivíduos, a
pessoa com deficiência goze ou exerça todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais. Nesse
sentido, devem ser promovidos ajustes, adequações
no que se fizer necessário, respeitando-se
proporcionalidade e justeza entre o ônus e o
benefício ou resultado produzido. A convenção
classifica esses ajustes, essas modificações como
A)

princípio da acessibilidade.

B)

discriminação positiva.

C)

proteção especial.

D)

adaptação razoável.

53.

No tocante à saúde, é correto afirmar que

A)

o Estado só está obrigado a reconhecê-la como
seu dever e direito do cidadão nos casos em
que este tenha contribuído para algum sistema
de seguridade pública.

B)

apenas no processo de proposição e formulação
da política de saúde, a participação da
comunidade é vetada.

C)

as ações e os serviços públicos de saúde
desenvolvem-se em uma rede, regionalizada e
hierarquizada, integrando o que se denomina
Sistema Único de Saúde (SUS).

D)

as instituições privadas que prestam serviços no
âmbito da saúde não ficam condicionadas às
diretrizes do Sistema Único de Saúde, exceto as
de cunho filantrópico.

54. No Estatuto do Idoso, o direito do mesmo à
cultura e ao lazer pode ser expresso, entre outras
formas, na garantia

B)

instâncias deliberativas do Sistema Único de
Assistência Social, com caráter permanente e,
paritariamente, constituídas por representantes
do governo e da sociedade civil.

A)

tanto de acesso preferencial aos locais de
eventos de lazer, artísticos, culturais e
esportivos, quanto de desconto de pelo menos
50% nos ingressos.

C)

órgãos não deliberativos, mas de importância
no assessoramento ao Poder Executivo,
constituídos por 2/3 de representantes do
governo e 1/3 de representantes da sociedade
civil.

B)

exclusiva de desconto de pelo menos 30% no
valor de ingressos de eventos que tiverem o
patrocínio de órgãos públicos.

C)

de áreas livres para estacionamento de veículos
particulares, mediante comprovação, por parte
do idoso, de propriedade do veículo, e de
desconto de até 25% nos ingressos.

D)

de diferenciadas rotas de transporte coletivo
com destino aos locais de eventos artísticos,
culturais, esportivos e de lazer, e de acesso
preferencial a esses locais.

D)

instâncias subordinadas ao Poder Executivo,
com função precípua de fiscalizar as ações da
política social, de composição paritária entre
governo e sociedade civil.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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55. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê
seis medidas socioeducativas aplicáveis pela
autoridade judiciária competente a adolescentes e
jovens — assim definidos os maiores de dezoito anos
e menores de vinte e um anos de idade — autores
de ato infracional. No processo de execução de
quatro dessas medidas, é imposta a elaboração de
um Plano Individual de Atendimento (PIA). Assinale
a opção que apresenta três dessas medidas
socioeducativas para as quais a Lei nº 12.594/2012
– Lei do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (Sinase) – prevê a elaboração do
referido instrumento.

59. Em “Política social: fundamentos e história”,
Behring e Boschetti (2011) salientam que, no estudo
das políticas sociais, é indispensável a articulação
das dimensões históricas, econômicas, políticas e
culturais em que as mesmas se inscrevem. Do ponto
de vista histórico, pode-se apontar corretamente
que

A)
B)

A)

sua origem tem estreita vinculação com as
diversas expressões da questão social irrompida
em fins do século XIX na Europa.

B)

elas se inauguram com emergência da Grande
Depressão Econômica de 1929.

Advertência, semiliberdade, internação.

C)

Prestação de serviços à comunidade, liberdade
assistida, obrigação de reparar o dano.

teve, nas medidas caritativas encetadas pela
Igreja, sua primeira forma de apresentação.

D)

as legislações destinadas à proteção dos pobres
e inválidos foram suas primeiras expressões.

C)

Liberdade assistida, semiliberdade, internação.

D)

Internação, advertência, liberdade assistida.

56. A seguridade social, na Constituição Federal
de 5 de outubro de 1988, está relacionada aos
direitos a

60. O Plano de Assistência Social é, conforme
preceitua a NOB-Suas, “um instrumento de
planejamento estratégico que organiza, regula e
norteia a execução da PNAS [Política Nacional de
Assistência Social] na perspectiva do SUAS”.
(Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
Secretaria Nacional de Assistência Social, 2012, p. 25).

A)

saúde, segurança pública, programas de
transferência de renda.

B)

segurança social, previdência social, educação.

C)

segurança pública, educação, assistência social.

Ao órgão gestor da política cabe a responsabilidade
de elaborar o referido plano, após o que o mesmo
será submetido à

D)

previdência social, assistência social, saúde.

A)

aprovação do chefe do Poder Executivo.

B)

avaliação orçamentária do Fundo Nacional de
Assistência Social.

C)

aprovação do conselho de assistência social.

D)

aprovação da conferência nacional de
assistência social.

57. Os programas de execução das medidas
socioeducativas de semiliberdade e internação são
da responsabilidade do
A)

Poder Judiciário estadual.

B)

Poder Executivo estadual.

C)

Poder Executivo municipal.

D)

Conselho de Direitos da Criança e do
Adolescente.

58. O Estado que sucede àquele em que as
políticas sociais estenderam sua concepção de
cidadania, fazendo com que seus serviços e
benefícios alcançassem não apenas indivíduos em
situação de pobreza extrema, mas o conjunto de
seus cidadãos, mediante universalização de direitos
sociais é denominado Estado
A)

democrático de direito.

B)

social-democrata.

C)

de bem-estar.

D)

neoliberal.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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