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CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Quem sabe Deus está ouvindo 

 

Outro dia eu estava distraído, chupando um caju na varanda, e fiquei com a castanha na mão, sem saber onde botar. 
Perto de mim havia um vaso de antúrio; pus a castanha ali, calcando-a um pouco para entrar na terra, sem sequer me dar 
conta do que fazia.  

Na semana seguinte a empregada me chamou a atenção: a castanha estava brotando. Alguma coisa verde saía da 
terra, em forma de concha. Dois ou três dias depois acordei cedo, e vi que durante a noite aquela coisa verde lançara para 
o ar um caule com pequenas folhas. É impressionante a rapidez com que essa plantinha cresce e vai abrindo folhas novas. 
Notei que a empregada regava com especial carinho a planta, e caçoei dela:  

– Você vai criar um cajueiro aí? 
Embaraçada, ela confessou: tinha de arrancar a mudinha, naturalmente; mas estava com pena.  
– Mas é melhor arrancar logo, não é?  
Fiquei em silêncio. Seria exagero dizer: silêncio criminoso – mas confesso que havia nele um certo remorso. Um 

silêncio covarde. Não tenho terra onde plantar um cajueiro, e seria uma tolice permitir que ele crescesse ali mais alguns 
centímetros, sem nenhum futuro. Eu fora o culpado, com meu gesto leviano de enterrar a castanha, mas isso a empregada 
não sabe; ela pensa que tudo foi obra do acaso. Arrancar a plantinha com a minha mão – disso eu não seria capaz; nem 
mesmo dar ordem para que ela o fizesse. Se ela o fizer darei de ombros e não pensarei mais no caso; mas que o faça com 
sua mão, por sua iniciativa. Para a castanha e sua linda plantinha seremos dois deuses contrários, mas igualmente ignaros: 
eu, o deus da Vida; ela, o da Morte.  

Hoje pela manhã ela começou a me dizer qualquer coisa – “seu Rubem, o cajueirinho...” – mas o telefone tocou, fui 
atender, e a frase não se completou. Agora mesmo ela voltou da feira; trouxe um pequeno vaso com terra e transplantou 
para ele a mudinha.  

Veio me mostrar:  
– Eu comprei um vaso...  
– Ahn...  
Depois de um silêncio, eu disse:  
– Cajueiro sente muito a mudança, morre à toa...  
Ela olhou a plantinha e disse com convicção:  
– Esse aqui não vai morrer, não senhor.  
Eu devia lhe perguntar o que ela vai fazer com aquilo, daqui a uma, duas semanas. Ela espera, talvez, que eu o leve 

para o quintal de algum amigo; ela mesma não tem onde plantá-lo. Senti que ela tivera medo de que eu a censurasse pela 
compra do vaso, e ficara aliviada com a minha indiferença. Antes de me sentar para escrever, eu disse, sorrindo, uma 
frase profética, dita apenas por dizer:  

– Ainda vou chupar muito caju desse cajueiro.  
Ela riu muito, depois ficou séria, levou o vaso para a varanda, e, ao passar por mim na sala, disse baixo com certa 

gravidade:  
– É capaz mesmo, seu Rubem; quem sabe Deus está ouvindo o que o senhor está dizendo...  
Mas eu acho, sem falsa modéstia, que Deus deve andar muito ocupado com as bombas de hidrogênio e outros 

assuntos maiores. 
 (BRAGA, Rubem. 1993-1990. 200 crônicas escolhidas – 31ª ed. – Rio de Janeiro: Record, 2010.) 

 
01 
Considerando as ideias textuais, é possível inferir que a crônica aborda: 
A) A indiferença do cronista pelo cajueiro. 
B) O despretensioso surgimento do cajueiro. 
C) O cuidado exagerado com plantas insignificantes. 
D) A persistência em cultivar um cajueiro no quintal de casa. 
 

02 
Em “– Mas é melhor arrancar logo, não é?” (5º§), a palavra destacada exprime circunstância de: 
A) Modo. 
B) Tempo. 
C) Dúvida. 
D) Intensidade. 
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03 
No trecho “Eu fora o culpado, com meu gesto leviano de enterrar a castanha, mas isso a empregada não sabe [...]” 
(6º§), a expressão destacada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por: 
A) Irreverente. 
B) Costumeiro. 
C) Precipitado. 
D) Determinado. 
 

04 
No excerto “Eu fora o culpado, com meu gesto leviano de enterrar a castanha, mas isso a empregada não sabe; ela 
pensa que tudo foi obra do acaso.” (6º§), é possível inferir que o termo assinalado expressa ideia de: 
A) Escolha. 
B) Condição. 
C) Contraste. 
D) Explicação. 
 

05 
“Outro dia eu estava distraído, chupando um caju na varanda, e fiquei com a castanha na mão, sem saber onde botar.” 
(1º§) O termo “distraído”, considerando o sentido textual, significa: 
A) Aéreo. 
B) Hilariante. 
C) Melancólico. 
D) Introvertido. 
 

06 
No excerto “Ela riu muito, depois ficou séria, levou o vaso para a varanda, [...]” (17º§), as formas verbais assinaladas 
expressam: 
A) Hipótese. 
B) Futuro certo. 
C) Continuidade. 
D) Fato concluído. 

 
07 
No período “Embaraçada, ela confessou: tinha de arrancar a mudinha, naturalmente; mas estava com pena.” (4º§), a 
palavra “mas” expressa ideia de: 
A) Escolha. 
B) Oposição. 
C) Explicação. 
D) Comparação. 
 

08 
Em “Antes de me sentar para escrever, eu disse, sorrindo, uma frase profética, dita apenas por dizer: [...]” (15º§), é 
possível inferir que o termo “profética” significa: 
A) Basilar. 
B) Fatídica. 
C) Figurativa. 
D) Antagônica. 
 

09 
No fragmento “Na semana seguinte a empregada me chamou a atenção: a castanha estava brotando.” (2º§), os dois 
pontos têm como objetivo: 
A) Introduzir uma explicação. 
B) Expressar exaltação e susto. 
C) Marcar uma pausa mais longa. 
D) Interromper o pensamento do cronista. 
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10 
Os termos destacados são referentes à mesma classe gramatical, EXCETO: 
A) “folhas novas” 
B) “certo remorso” 
C) “silêncio covarde” 
D) “pequenas folhas” 
 

MATEMÁTICA 
 

11 
Considere a seguinte proposição lógica: 
 

Se você está de bom humor hoje, então iremos comemorar à noite. 
 

Tem-se como equivalente à proposição apresentada a seguinte alternativa: 
A) Você não está de bom humor hoje ou iremos comemorar à noite. 
B) Você está de bom humor hoje ou não iremos comemorar à noite. 
C) Se iremos comemorar à noite, então você está de bom humor hoje. 
D) Se você não está de bom humor hoje, então não iremos comemorar à noite. 
 

12 
Determinado professor de matemática fez a seguinte afirmação em sua sala de aula: 
 

Nenhum aluno tirou mais do que 7 na última avaliação de matemática. 
 

Joãozinho, um aluno mentiroso, chegou em casa e contou para seus pais a negação da afirmação dada pelo professor. 
Com base nessas informações, assinale, a seguir, a proposição apresentada por Joãozinho a seus pais. 
A) Nenhum aluno tirou menos do que 7 na última avaliação de matemática.  
B) Todos os alunos tiraram mais do que 7 na última avaliação de matemática. 
C) Pelo menos um aluno tirou mais do que 7 na última avaliação de matemática.  
D) Pelo menos um aluno não tirou mais do que 7 na última avaliação de matemática. 
 

13 
Três amigos, Pedro, Aline e Camila, trabalham em um banco e cada um exerce uma função diferente: agente de finanças, 
gerente de vendas e economista, com salários distintos: R$ 14.000,00, R$ 13.000,00 e R$ 12.500,00, não necessariamente 
nessa ordem. Sabe-se que: 

 Pedro não trabalha como agente de finanças e não recebe um salário de R$ 14.000,00; 

 Aline não é economista e possui salário maior que o de Camila; 

 Camila não trabalha como agente de finanças e possui um salário menor que o de Pedro; e, 

 o gerente de vendas não recebe um salário de R$ 12.500,00. 
Com base nessas informações, é correto afirmar que: 
A) Pedro é economista, recebe R$ 12.500,00 e Aline é agente de finanças. 
B) Aline é agente de finanças, recebe R$ 14.000,00 e Camila é economista.  
C) Aline é agente de finanças, seu salário é de R$ 14.000,00 e Camila é gerente de vendas. 
D) Camila é gerente de vendas, possui um salário de R$ 12.500,00 e Aline é agente de finanças. 
 

14 
Juliana ganhou o sorteio de uma rifa cuja premiação era uma viagem com tudo pago para Acapulco, no México. Enquanto 
estava arrumando suas malas, ela percebeu que, das roupas que havia separado para levar, 1/4 de suas peças de roupas 
(camisas, vestidos e bermudas) eram pretas e 2/5 dessas peças eram amarelas. Pensando que isso poderia ser um 
problema, Juliana foi até uma loja de roupas e comprou 10 peças (2 bermudas, 3 vestidos e 5 camisas) de diversas cores, 
exceto preto e amarelo. Sem tirar nenhuma das peças que já havia colocado na mala e adicionando agora as roupas 
recém-compradas, a mala de Juliana passa a ter 1/5 de peças na cor preta. Analisando essa situação, pode-se afirmar que 
Juliana agora está levando em sua mala um total de: 
A) 30 peças. 
B) 40 peças. 
C) 50 peças. 
D) 60 peças. 
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15 
Uma cerimonialista precisa realizar a confecção de um mapa de acentos para acomodar todos os convidados de um 
casamento. Foi solicitado, previamente, que ela reservasse 2/7 das mesas para a família da noiva e 4/9 das mesas para 
a família do noivo, além de 85 mesas para os amigos do casal. Sabendo-se que a cerimonialista organizou a festa com 
o menor número de mesas possíveis que satisfaz à solicitação, qual foi o total de mesas na festa? 
A) 315 mesas. 
B) 435 mesas. 
C) 485 mesas. 
D) 630 mesas. 
 

16 
Considere as seguintes proposições lógicas: 
 se o fiscal multou o restaurante, então a cozinheira está desempregada. 
 se a cozinheira não está desempregada, então o cliente fez a denúncia. 
 o cliente não fez a denúncia e o fiscal não multou o restaurante. 
Sendo falsas as três proposições apresentadas, qual das proposições seguintes é verdadeira? 
A) O cliente fez a denúncia e o fiscal multou o restaurante. 
B) O fiscal multou o restaurante e a cozinheira está desempregada. 
C) A cozinheira não está desempregada e o cliente não fez a denúncia. 
D) A cozinheira está desempregada ou o fiscal não multou o restaurante ou o cliente fez a denúncia. 
 

17 
Gustavo possuía um carro cujo abastecimento completo do tanque custava R$ 425,00. Interessado em trocar de carro, 
ele decide que irá comprar um modelo com tanque de capacidade 20% superior ao de seu carro atual. Quando final-
mente trocou de carro, o preço do combustível havia sofrido aumento de 15% em seu valor. Sendo assim, o valor que 
Gustavo pagará para abastecer completamente o tanque de seu novo carro está compreendido entre: 
A) R$ 510,00 e R$ 540,00. 
B) R$ 541,00 e R$ 560,00. 
C) R$ 560,00 e R$ 580,00. 
D) R$ 580,00 e R$ 600,00. 
 

18 
Considere a seguinte sequência lógica: 
 

1º 2º 3º 4º 5º 
 

   
  

 

Qual alternativa apresenta o 6º elemento dessa sequência? 
 

A) 

 

  

B) 
 

  

C) 

 

  

D) 
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19 
Uma professora deseja fazer um trabalho em sala de aula sobre o escritor brasileiro Machado de Assis e, antes de 
começar as atividades, perguntou aos seus 40 alunos se eles já haviam lido algumas das obras mais famosas do autor. 
A professora constatou que: 

 18 alunos responderam que já haviam lido “O Alienista”.  

 15 alunos responderam que já haviam lido “Memórias Póstumas de Brás Cubas”. 

 12 alunos responderam que já haviam lido apenas “Dom Casmurro”. 

 5 alunos responderam que nunca haviam lido nenhum livro do autor. 
Com base nessas informações, pode-se afirmar que o total de alunos que leu tanto “Memórias Póstumas de Brás Cubas” 
quanto “O Alienista” foi de: 
A) 10 alunos. 
B) 18 alunos. 
C) 28 alunos. 
D) 33 alunos. 
 

20 
Paty comprou uma adega que tem um número x de espaços vazios para colocar seus vinhos. Com a adega vazia, ela 
resolve ir comprando os vinhos aos poucos e traça um plano para preenchê-la completamente: na primeira semana, 
ela comprará vinhos suficientes para preencher 1/4 dos espaços vazios + 3 unidades, guardando todos eles na adega. 
Na segunda semana, Paty comprará vinhos suficientes para preencher 1/3 dos espaços que ainda estão vazios + 2 
unidades, guardando todos eles novamente na adega. Na terceira semana, pretende comprar vinhos suficientes para 
preencher 1/2 dos espaços que ainda estão vazios + 1 unidade, completando, assim, sua adega sem que restem espaços 
vazios. Com base nessas informações, qual será o número de vinhos que Paty irá comprar na primeira semana? 
A) 6 
B) 9 
C) 12 
D) 24 

 
INFORMÁTICA 

 

21 
No Microsoft Word 2010, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, é possível usar uma ferramenta para localizar 
um trecho no texto e substitui-lo por outro. A combinação de teclas de atalho para essa ação é [CTRL + U]. Assinale, a 
seguir, o caminho para essa ferramenta. 
A) Guia: Edição; Grupo: Revisão; Botão: Substituir.  
B) Guia: Ferramentas; Grupo: Exibir; Botão: Substituir. 
C) Guia: Página Inicial; Grupo: Edição; Botão: Substituir. 
D) Guia: Layout da Página; Grupo: Revisão; Botão: Substituir. 
 

22 
No Microsoft Word 2010, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, a “régua” tem uma importante função, uma vez 
que, a partir dela, podem ser definidas as margens, os pontos de tabulação, os recuos, os parágrafos e as distâncias. 
Assinale a Guia na qual pertence a “régua”. 
A) Inserir. 
B) Revisão.   
C) Exibição.  
D) Layout de Página. 
 

23 
Inadvertidamente, um usuário, fazendo uso do Microsoft Excel 2010, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
acionou as seguintes teclas em conjunto: [CTRL + SHIFT + $]. Assinale, a seguir, a ação realizada. 
A) Insere a data atual. 
B) Aplica ou remove formatação em negrito. 
C) Aplica o formato Data com dia, mês e ano. 
D) Aplica o formato Moeda com duas casas decimais (números negativos entre parênteses).  
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24 
No Sistema Operacional Windows 10, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, “na raiz da estrutura de armazena-
mento, o Explorador de Arquivos, anteriormente chamado Windows Explorer, exibe uma série de sistemas organizacio-
nais conceituais, incluindo os seguintes nós”, EXCETO: 
A) Atalhos. 
B) Bibliotecas. 
C) Acesso rápido. 
D) Este Computador. 
 

25 
No Sistema Operacional Linux, o comando utilizado para apagar arquivos, mas que também pode ser usado para apagar 
diretórios e subdiretórios vazios, ou que contenham arquivos, é: 
A) rm 
B) mv 
C) cat 
D) tac 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a Lei Fundamental e suprema do país, servindo de parâmetro 
de validade a todas as demais espécies normativas. “Foi escrita durante o processo de redemocratização do Brasil após 
o fim da Ditadura Militar. Inaugurou o Estado Democrático (social) de Direito; e, ainda, assumiu, como valores essenciais de 
uma sociedade: os direitos sociais.” De acordo com o exposto, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 ficou 
conhecida como: 
A) Brasil República. 
B) Segunda República. 
C) Constituição Cidadã. 
D) Constituição do Estado Novo. 
 

27 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sancionado em 13 de julho de 1990, é o principal instrumento normativo 
do Brasil sobre os direitos da criança e do adolescente. O ECA inovou ao trazer a proteção integral, na qual crianças e 
adolescentes são vistos como sujeitos de direitos, em condição peculiar de desenvolvimento e com prioridade absoluta. 
Segundo a Lei nº 8.069/1990, assinale a afirmativa correta. 
A) É facultativa a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. 
B) O atendimento pré-natal será realizado exclusivamente por profissionais da atenção secundária. 
C) A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. 
D) Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio 

termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem 
da filiação. 

 

28 
A educação figura na Constituição Federal de 1988 como direito fundamental do ser humano, buscando conferir suporte ao 
desenvolvimento de crianças e adolescentes, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/1996, reafirma o direito 
à educação, garantido pela Constituição Federal. Sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9.394/1996, assinale a 
afirmativa correta. 
A) É vedado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 
B) O ensino fundamental obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos seis anos de 

idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

C) A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá facultativamente estudos e práticas de educação física. 
No ensino fundamental o ensino religioso, de matrícula obrigatória, é parte integrante da formação básica do cidadão e 
constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, permitindo o proselitismo. 

D) A educação de jovens e adultos não deverá articular-se com a educação profissional, na forma do regulamento. Os 
sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a Base Nacional Comum do Currículo, 
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Esses exames serão realizados no nível de conclusão do 
ensino fundamental, para os maiores de dezoito anos. 
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29 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/1996, é a legislação que regulamenta o sistema educacional (público ou 
privado) do Brasil (da educação básica ao ensino superior). Em relação a essa Lei, assinale a afirmativa correta. 
A) A educação infantil será oferecida em creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; e 

pré-escolas, para crianças de quatro a cinco anos de idade.  
B) É incumbência apenas da União elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com os princípios 

e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus estados. 
C) Cabe exclusivamente aos Estados a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e 

sistemas e exercendo função supletiva, distributiva e em relação às demais instâncias educacionais. 
D) O ensino será ministrado com base apenas nos princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola, e liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber.  
 

30 
A Política Nacional de Assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, e visa seu enfrentamento, à 
garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender à universalização dos direitos sociais. 

(PNAS, 2004, p. 31.)  
 

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) Para a efetivação da proteção social, há a necessidade de desenvolver maior capacidade de aproximação do cotidiano da 

vida dos indivíduos, pois é nele que riscos e vulnerabilidades se constituem, devendo garantir as seguranças de sobre-
vivência (de rendimento e de autonomia), de acolhida, de convívio ou vivência familiar. 

(     ) Serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 6 a 24 anos, visando a sua proteção, 
socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, são considerados serviços de Proteção Social 
Especial. 

(     ) Baseada na Constituição Federal de 1988 e na LOAS, a organização da Assistência Social tem como diretriz a participação 
da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os 
níveis. 

(     ) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica é um dos 
princípios democráticos da Política Nacional de Assistência Social. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, V. 
B) F, V, V, V. 
C) V, V, F, F. 
D) F, F, F, V. 
 

31 
A busca ativa é uma importante ferramenta de proteção social, sendo um elemento essencial ao desenvolvimento de 
qualquer serviço socioassistencial. Em relação à busca ativa, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Tem por foco os potenciais usuários do SUAS, cuja demanda é apenas espontânea. Contribui, também, para o 

alheamento da população do território para participação em ações, serviços e projetos ofertados exclusivamente 
pelo CREAS.  

(     ) É por meio da busca ativa que se conhece quais as vulnerabilidades que as crianças pequenas de determinado território 
estão mais suscetíveis: negligência, trabalho infantil, exploração e abuso sexual, insegurança alimentar, ausência de demais 
serviços setoriais, dentre outros. 

(     ) Tem como objetivo ampliar o conhecimento e a compreensão da realidade social, para além dos estudos e esta-
tísticas. A busca ativa contribui, assim, para a ação preventiva, para o planejamento de serviços socioassistenciais e 
para a definição de projetos coletivos a serem priorizados, favorecendo a participação cidadã das famílias com 
crianças atendidas. 

(     ) Campanhas de divulgação, distribuição de panfletos, colagem de cartazes e utilização de carros de som é uma das 
estratégias da busca ativa. 

A sequência está correta em 
A) F, V, V, V.  
B) V, F, F, F. 
C) V, V, V, V. 
D) F, F, F, F. 
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32 
Conforme os Artigos 98 e 101 da Lei nº 8.069/1990, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre 
que os direitos reconhecidos forem ameaçados ou violados. Caso seja verificada a violação dos direitos reconhecidos por essa 
Lei por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as 
seguintes medidas: 
I. Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. 
II. Orientação, apoio e acompanhamento permanente. 
III. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. 
IV. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do 

adolescente. 
V. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial. 
VI. Colocação em família natural. 
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente estão corretas apenas as medidas 
A) II e VI. 
B) III e IV. 
C) I, II e V. 
D) I, III, IV e V. 
 

33 
De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) – Do Financiamento da Assistência Social – analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Cabe ao órgão da Administração Pública, responsável pela coordenação da Política de Assistência Social nas três esferas de 

governo, gerir o Fundo de Assistência Social, sob orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social. 
II. Caberá ao ente federado responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo de Assistência Social o controle 

e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e benefícios, por meio dos respectivos órgãos de controle, 
independentemente de ações do órgão repassador dos recursos. 

III. A utilização dos recursos federais descentralizados para os fundos de assistência social dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal será declarada pelos entes recebedores ao ente transferidor, anualmente, mediante relatório de 
gestão submetido à apreciação do respectivo Conselho de Assistência Social, que comprove a execução das ações na 
forma de regulamento.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

34 
“Conforme a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a _____________ tem por um(a) dos(das) ____________ a 
proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos especialmente: a 
proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.” Assinale a alternativa que completa correta 
e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) saúde / princípios 
B) educação / recomendações 
C) assistência social / objetivos 
D) estrutura fundiária / diretrizes 
 

35 
O Estatuto da Pessoa Idosa, como é conhecida a Lei nº 10.741/2003, é destinado a regular os direitos assegurados às 
pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos. O envelhecimento, uma característica humana, como assegura a 
própria lei, trata-se de um direito personalíssimo. Sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, é correto afirmar que: 
A) A obrigação alimentar não é solidária; portanto, a pessoa idosa não pode optar entre os prestadores. 
B) É dever exclusivamente da família zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, 

violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
C) Mesmo que a pessoa idosa esteja no domínio de suas faculdades mentais, não será permitido a ela optar pelo trata-

mento de saúde que lhe for reputado mais favorável, pois cabe à família decidir por ela já ser pessoa idosa. 
D) A garantia de prioridade compreende priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detri-

mento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria 
sobrevivência. 
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36 
A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, 
denominado Sistema Único de Assistência Social (Suas). 

(Art. 6º do Capítulo III da Lei nº 8.742/1993.) 
 

Conforme a Lei nº 8.742/1993, em seu Art. 6º, analise os objetivos de organização e gestão da assistência social. 
I. Definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais. 
II. Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social. 
III. Consolidar a gestão particular, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo 

desarticulado, operam a proteção social contributiva. 
IV. Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações 

de assistência social. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) III e IV, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
 

37 
Considerando a Lei nº 7.853/1989, ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas com deficiência o pleno 
exercício de seus direitos básicos, dentre eles, o direito à educação, ao lazer, ao amparo à infância e à maternidade, e 
de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. Para esse 
fim, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e 
finalidade, aos assuntos objetos da referida lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo 
de outras, as seguintes medidas na área da educação, EXCETO: 
A) A oferta, obrigatória e gratuita, da educação especial em estabelecimento público de ensino. 
B) O acesso de alunos com deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, 

merenda escolar e bolsas de estudo. 
C) A formação de professores de nível médio para a educação especial, de técnicos de nível médio especializados na 

habilitação e reabilitação, e de instrutores para formação profissional. 
D) A inclusão, no sistema educacional, da educação especial como modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-

-escolar, as de 1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e exigências de 
diplomação próprios. 

 

38 
O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é composto por 18 membros e respectivos suplentes. São competências do 
CNAS, as seguintes afirmativas: 
I. Aprovar a Política Nacional de Assistência Social.  
II. Normatizar as ações e regular a prestação de serviços públicos e privados no campo da assistência social. 
III. Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social. 
IV. Convocar ordinariamente a cada quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e IV, apenas. 
C) II e III, apenas 
D) I e II, apenas. 
 

39 
De acordo com Política Nacional do Idoso – PNI/1994, “estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento 
ao idoso, como centros de convivência, centros de cuidados diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimen-
tos domiciliares e outros” constitui: 
A) Um dos princípios da Política Nacional do Idoso. 
B) Uma das diretrizes da Política Nacional do Idoso. 
C) Na implementação da Política Nacional do Idoso, competência dos órgãos e entidades públicas na área de habitação e 

urbanismo. 
D) Na implementação da Política Nacional do Idoso, competência dos órgãos e entidades públicas na área de promoção 

e assistência social. 
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40 
A rede socioassistencial é um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, que ofertam e operam 
benefícios, serviços, programas e projetos. A rede socioassistencial se organizará a partir dos seguintes parâmetros, 
EXCETO: 
A) Hierarquização da rede pela complexidade dos serviços e abrangência territorial de sua capacidade em face da demanda. 
B) Caráter público de corresponsabilidade e complementariedade entre as ações governamentais e não-governamentais de 

Assistência Social evitando paralelismo, fragmentação e dispersão de recursos. 
C) Porta de entrada desagregada dos serviços para a rede de proteção social especial, por intermédio de unidades de 

referência e para a rede de proteção social básica por centrais de acolhimento e controle de vagas. 
D) Referência unitária em todo o território nacional de nomenclatura, conteúdo, padrão de funcionamento, indicadores de 

resultados de rede de serviços, estratégias e medidas de prevenção quanto à presença ou agravamento e superação de 
vitimizações, riscos e vulnerabilidades sociais. 

 

41 
Cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia; é um termo que designa a pessoa atribuída dos direitos 
e deveres de cidadão. Em relação à cidadania, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Também pode ser definida como a condição do cidadão, indivíduo que vive de acordo com um conjunto de estatutos 

pertencentes a uma comunidade política e socialmente articulada. 
B) Em casos de descumprimento dos deveres, o indivíduo poderá ter parte de sua cidadania cassada, a exemplo de 

presidiários que possuem o direito de votar vetado, entre outras limitações impostas pela lei penal. 
C) A cidadania designa, de modo geral, tudo aquilo que tange a posse de direitos e deveres de um povo num território. 

No início do século XIX, a cidadania na forma de direitos civis era universal, os direitos políticos não estavam incluídos 
nos direitos de cidadania e constituíam privilégio de uma classe econômica limitada. 

D) A origem da palavra cidadania vem do latim renascentista, que quer dizer “sociedade”. Originalmente, o termo “cidadania” 
foi utilizado na Grécia Antiga para designar os cidadãos que não eram nascidos em terras gregas. Na cidadania, colocar o 
bem comum em primeiro lugar e atuar sempre que possível para promovê-lo é direito de todo cidadão responsável. 

 

42 
De acordo com o Decreto nº 6.629, de 4 de novembro de 2008 – que dispõe sobre a regulamentação do Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem, instituído pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, e regido pela Lei nº 
11.692, de 10 de junho de 2008, e dá outras providências, assinale a afirmativa correta. 
A) O Projovem tem como finalidade executar ações desintegradas que propiciem aos jovens brasileiros integração apenas 

ao processo educacional. 
B) O Projovem destina-se a jovens na faixa etária de 14 a 18 anos, não sendo exigidos critérios de seleção para cada 

modalidade, conforme consta no Art. 4º. 
C) O ciclo completo de atividades do Projovem Adolescente – Serviço Socioeducativo, tem a duração de dois anos, de 

acordo com as disposições complementares do Ministério da Educação. 
D) O Projovem Adolescente – Serviço Socioeducativo, terá caráter preventivo e oferecerá atividades de convívio e 

trabalho socioeducativo com vistas ao desenvolvimento da autonomia e cidadania do jovem e a prevenção de situações 
de risco social. A participação do jovem será voluntária e seus serviços socioeducativos não se confundem com as 
medidas socioeducativas previstas no Art. 112 da Lei nº 8.069, de 13 julho de 1990. 

 

43 
Conforme a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 
sobre o serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Tem como objetivo prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito à convivência 

familiar e comunitária. 
B) A ação da equipe será sempre pautada no reconhecimento do potencial da família e do cuidador, na aceitação e 

valorização da diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação de cuidados diários 
prolongados. 

C) O serviço tem a finalidade de promover a dependência; não necessita contar com equipe específica e habilitada para 
a prestação de serviços especializados às pessoas em situação de dependência que requeiram cuidados temporários, 
somente em caso de cuidados permanentes.  

D) As ações devem possibilitar a ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha 
cultura, troca vivências e experiências. A partir da identificação das necessidades, deverá ser viabilizado o acesso a 
benefícios, programas de transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, 
sempre priorizando o incentivo à autonomia da dupla “cuidador e dependente”.  

 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 
TIPO 1 – BRANCA 

- 12 - ※ 

44 
As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto da Pessoa Idosa forem 
ameaçados ou violados, as medidas de proteção à pessoa idosa, previstas na Lei nº 10.741/2003, poderão ser aplicadas, 
isolada ou cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares 
e comunitários. Verificada a violação de direito por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento 
o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 
I. Encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade. 
II. Orientação, apoio e acompanhamento permanente. 
III. Requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. 
IV. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas 

lícitas ou ilícitas, à própria pessoa idosa ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. 
V. Abrigo permanente. 
Está INCORRETO o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) II e V. 
C) IV e V. 
D) I, III e IV. 
 

45 
O serviço de acolhimento institucional é ofertado por meio de acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, 
destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção 
integral. Em relação ao serviço de acolhimento institucional, que consta na Resolução nº 109, de 11 de novembro de 
2009, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário, 

bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local. 
(     ) As regras de gestão e de convivência deverão ser construídas de forma participativa e coletiva, a fim de assegurar a 

autonomia dos usuários, conforme perfis. 
(     ) Deve funcionar em unidade inserida na comunidade com características residenciais, ambiente acolhedor e estrutura 

física adequada, visando o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar. 
(     ) As edificações devem ser organizadas de forma a atender aos requisitos previstos nos regulamentos existentes e às 

necessidades dos usuários, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade 
e privacidade. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, V. 
B) V, V, F, F. 
C) F, F, F, V. 
D) F, F, V, F. 
 

46 
A ética, hoje, é compreendida como parte da Filosofia, cuja teoria estuda o comportamento moral e relaciona a moral 
como uma prática. Sobre a ética, analise as afirmativas a seguir. 
I. Discute os valores que se traduzem em existências humanas mais felizes, mais realizadas, com mais bem-estar e 

qualidade de vida. Além disso, busca os valores que significam dignidade, liberdade, autonomia e cidadania. 
II. Na medida em que entendemos a importância da ética para a sobrevivência humana com qualidade e integridade, 

compreendemos, também, a complexidade envolvida em suas relações com outros campos do saber e da prática, 
fundamentais à vida humana em sociedade. 

III. É entendida como um tipo ou qualidade de conduta que é esperada das pessoas como resultado do uso de regras 
morais no comportamento social. 

IV. As pessoas geralmente caracterizam a própria conduta e a de outras pessoas empregando adjetivos como “bom”, 
“mau”, “certo” e “errado”. A ética investiga justamente o significado e o escopo desses adjetivos, tanto em relação à 
conduta humana quanto em seu sentido fundamental e absoluto. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e IV, apenas. 
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47 
A expressão “relações humanas” significa, literalmente, o estabelecimento e/ou a manutenção de contatos entre seres 
humanos. Em relação ao tema relações humanas, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A compreensão dos outros, um dos aspectos menos importantes nas relações humanas, é a aptidão para sentir o que 

os outros pensam ou sentem, envolvendo-se, portanto, com tais sentimentos. Esta aptidão denomina-se apatia. 
B) O campo das relações humanas é bastante importante no mundo do trabalho, como numa empresa, por exemplo, 

tendo em conta que se não decorrerem com cordialidade, acabam por prejudicar a produtividade e a eficiência da 
empresa. 

C) As relações humanas implicam, necessariamente, pelo menos dois indivíduos. Considera-se que as relações humanas 
são primordiais para o desenvolvimento individual e intelectual de cada ser humano, já que graças a estes laços se 
constituem as sociedades, seja as mais pequenas, como nas aldeias, ou maiores, como nas cidades. 

D) Praticar relações humanas significa, portanto, muito mais do que estabelecermos e/ou mantermos contatos com 
outros indivíduos. Significa estarmos condicionados, nessas nossas relações, por uma atitude, um estado de espírito 
ou uma maneira de ver as coisas, que nos permita compreender o nosso interlocutor, respeitando a sua personalidade, 
cuja estrutura é diferente da nossa. 

 

48 
Analise a situação hipotética com base na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente: 
 

“LBS, de apenas 4 anos, encontra-se matriculada na pré-escola ‘Ciranda Infantil’. Na instituição, a professora Ana Lúcia 
identificou que a menina apresentava hematomas pelo corpo e, ainda, descobriu que estes foram ocasionados por sua 
mãe. Apesar do conhecimento da violência física, a professora não comunicou à autoridade competente, mesmo havendo 
a confirmação de maus-tratos contra a criança.” 
 

Na situação hipotética, Ana Lúcia deixou de comunicar à autoridade competente, mesmo tendo a confirmação de 
maus-tratos contra a criança. De acordo com o Art. 245, da Lei nº 8.069/1990 – Das Infrações Administrativas, a pena 
prevista, nesse caso é: 
A) Reclusão de um a quatro anos e multa. 
B) Multa de R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 
C) Multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 
D) Detenção de dois a seis meses, ou multa de dois a quinze salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de 

reincidência. 
 

49 
Sobre a Educação em Saúde, considerada o instrumento mais viável à promoção da integralidade, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. Vem como uma ferramenta à sua promoção e à garantia dos direitos fundamentais, com intervenções centradas no 

trabalho coletivo, enxergando famílias e comunidades como foco central de sua atenção. 
II. É um espaço de construção e difusão de conhecimentos e práticas para o viver saudável, dentre outros atributos. 

Possibilita mudanças de comportamento em relação à saúde, tendo o indivíduo como o seu público-alvo. 
III. Na interface da educação e da saúde, constituída com base no pensamento crítico sobre a realidade, torna-se possível 

pensar educação em saúde como formas do homem reunir e dispor recursos para intervir e transformar as condições 
objetivas, visando alcançar a saúde como um direito socialmente conquistado, a partir da atuação individual e coletiva 
de sujeitos político-sociais. 

IV. Na educação em saúde, deve ser enfatizada a educação popular em saúde, que valoriza os saberes, o conhecimento 
prévio da população e não somente o conhecimento científico. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
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50 
Conforme a Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004, a participação popular foi efetivada na LOAS. Sobre a 
importância da participação popular na garantia dos direitos sociais, assinale a afirmativa correta. 
A) As comissões intergestoras tri e bipartite são espaços de pactuação da gestão privada e não democratizam o Estado, 

pois não seguem as deliberações dos conselhos de assistência social. 
B) Os conselhos têm o papel de avaliar a situação da assistência social, definir diretrizes para a política, verificar os avanços 

ocorridos em um espaço de tempo determinado, como consta no Art. 18, inciso VI, da LOAS. 
C) Na conformação do Sistema Único de Assistência Social, o espaço privilegiado onde se efetivará essa participação é 

apenas os conselhos, sendo, no entanto, o único, já que outras instâncias ainda não somam força a esse processo. 
D) O controle social tem sua concepção advinda da Constituição Federal de 1988, enquanto instrumento de efetivação da 

participação popular no processo de gestão político-administrativa-financeira e técnico-operativa, com caráter democrático 
e descentralizado. Dentro dessa lógica, o controle do Estado é exercido pela sociedade na garantia dos direitos fundamentais 
e dos princípios democráticos balizados nos preceitos constitucionais. 
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INSTRUÇÕES 

 
É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 
impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou se comunicar com outro 
candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de 
aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto 
ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e, ainda pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




