
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Concurso Público Nº 002/2019 

Edital 126/2019 

PROVA OBJETIVA 

EDUCADOR SOCIAL 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corre s-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio  depois de decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG  

 

12-10-2019 - Tarde 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o trecho da Lei 10.741/2003, que di s-
põe sobre o Estatuto do Idoso, para responder às 
questões de 01 a 05.  

Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destinado 
a regular os direitos assegurados às pessoas com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.  

Art. 2o  O idoso goza de todos os direitos funda-
mentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-
se-lhe, por lei  ou por outros meios, todas as oport u-
nidades e facil idades, para preservação de sua sa ú-
de física e mental e seu aperfeiçoamento moral, int e-
lectual, espiritual e social, em condições de l iberdade 
e dignidade. 

Art. 3o  É obrigação da família, da comunidade,  
da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, 
com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à l i-
berdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária. [ ... ]  

Art. 4o Nenhum idoso será objeto de qualquer t i-
po de negligência, discriminação, violência, crueld a-
de ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, 
por ação ou omissão, será punido na forma da lei.  

§ 1o É dever de todos prevenir a ameaça ou vio-
lação aos direitos do idoso.  

§ 2o As obrigações previstas nesta Lei não ex-
cluem da prevenção outras decorrentes dos princ í-
pios por ela adotados.  

Art. 5o A inobservância das normas de prevenção 
importará em responsabil idade à pessoa física ou 
jurídica nos termos da lei .  

Art. 6o Todo cidadão tem o dever de comunicar à 
autoridade competente qualquer forma de violação a 
esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha 
conhecimento. 

Art. 7o  Os Conselhos Nacional, Estaduais, do 
Distrito Federal e Municipais do Idoso, previstos na 
Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo 
cumprimento dos direitos do idoso, definidos nesta 
Lei. 

(Fonte :  planal to.gov.br)  

01. Segundo o trecho de lei,  

(A) pode ser considerada uma pessoa idosa 
aquela com idade superior a 60 (sessenta) 
anos.  

(B) o idoso goza de todos os direitos fundamen-
tais inerentes à pessoa humana, salvo o d i-
reito à prática de esportes, em virtude de 
suas condições físicas l imitadas.  

(C) a proteção integral do idoso ocorrerá medi-
ante exclusivamente do referido Estatuto.  

(D) ameaças ou violações aos direitos do idoso 
devem ser prevenidas por todos.  

02. Assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 
efetivação do direito, dentre outros, à saúde, é 
uma obrigação 

(A) apenas do Conselhos Nacional e Estaduais 
do Idoso.  

(B) da família, da comunidade, da sociedade e 
do Poder Público.  

(C) exclusivamente do Poder Público Federal,  
dada a essência da Lei.  

(D) especificamente da famíl ia, eximindo o res-
tante da sociedade. 

03. O termo em destaque no trecho: “A inobservân-
cia das normas de prevenção importará...” pode-
ria ser substituído, sem alteração de sentido ou 
ocasionando incorreção gramatical, por:  

(A) descumprimento. 
(B) desrespeito.  
(C) negligência. 
(D) desacato. 

04. Marque a alternativa em que a rescrita do trecho  
respeita as regras de emprego do acento indicat i -
vo de crase.  

(A) ... destinado a regular os direitos assegura-
dos a pessoas...  

(B) O idoso goza de todos os direitos fundamen-
tais inerentes à gêneros humanos... 

(C) ... importará em responsabil idade à pessoas 
físicas ou jurídicas...  

(D) ... autoridade competente qualquer forma de 
violação à este documento legal...  

05. Dentre as alternativas que se seguem, assinale 
aquela em que a inserção da vírgula na frase  
conservará  a correção gramatical.  

(A) Todo cidadão tem, o dever, de comunica r...  
(B) É dever de todos prevenir a ameaça ou vio-

lação, aos direitos do idoso.  
(C) Nenhum, idoso, será, objeto de qualquer t i-

po, de negligência...  
(D) As obrigações, previstas nesta Lei, não ex-

cluem da prevenção...  

MATEMÁTICA 

06. Para cobrir um metro quadrado são necessá rios 
quatro pisos. Sabendo-se que cada caixa possui 
12 pisos, o número exato de caixas que deverão 
ser adquiridas para cobrir 128 m 2 será igual a:  
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(A) 42. 
(B) 43. 
(C) 45. 
(D) 47. 

07. Um estacionamento foi projetado para abrigar 840 
carros. Sabendo-se que em determinado dia havia 
70% da capacidade do estacionamento, o número 
mínimo de rodas que poderiam ser contadas por 
um observador será:  

(A) 2.352. 
(B) 1.764. 
(C) 2.940. 
(D) 2.688. 

08. Segundo pesquisa, um para cada cinco brasileiros 
é consumidor de produtos orgânicos. Assim, su-
pondo que 1.668 pessoas responderam a esta 
pesquisa, é correto afirmar que o número de con-
sumidores de produtos orgânicos é igual a:  

(A) 1.390. 
(B) 278. 
(C) 417. 
(D) 251. 

09. A tabela a seguir apresenta as notas obtidas p e-
los alunos de um 9º Ano do Ensino Fundamental 
na disciplina de Geograf ia: 

 

A partir dos dados apresentados, é correto afi r-
mar que a nota média da turma nesta disciplina 
foi de:  

(A) 5,50. 
(B) 6,75. 
(C) 7,00. 
(D) 8,00. 

10. Em uma fazenda há apenas bois e galinhas, tota-
l izando 105 animais e 370 pernas. Logo, pode -se 
afirmar que a razão entre bois  e galinhas, nesta 
ordem, é igual a:  

(A) 3,2. 
(B) 4,9. 
(C) 1,6. 
(D) 6,1. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11. No início de setembro de 2019, uma atriz brasile i-
ra foi motivo de polêmica ao declarar apoio ao 
corte de verbas na cultura promovido pelo gove r-
no federal. Assinale a alternativa que apresenta o 
nome desta atriz.  

(A) Fernanda Montenegro.  
(B) Regina Duarte.  
(C) Sasha Meneghel.  
(D) Leticia Colin.  

12. Sobre a Copa do Mundo de 2018, assinale a a l-
ternativa correta.  

(A) A sede da copa foi a China.  
(B) O Brasil conseguiu chegar à final contra a 

França. 
(C) A seleção da Croácia foi uma das finalistas.  
(D) O gol da vitória foi de Lionel Messi.  

13. Recentemente, um cientista chinês foi alvo de 
grande polêmica ao realizar uma edição genética 
em bebês. Segundo o próprio geneticista, He 
Jiankui, o objetivo da modificação genética era  

(A) corrigir futuro índice de daltonismos nas cr i-
anças. 

(B) erradicar tumores malignos relacionados ao 
gene. 

(C) desenvolver crianças mais inteligentes.  
(D) proteger as crianças do vírus HIV.  

14. “Revolucionou a física com as suas teorias do 
espaço-tempo, o Big Bang e a radiação dos bura-
cos negros, resumidos em Uma Breve História do 
Tempo. O l ivro teve mais de 25 milhões de exem-
plares vendidos em todo o mundo”. (Fonte : ter-
ra.com.br).  O trecho trata do físico, falecido em 
2018: 

(A) Stephen Hawking.  
(B) Rainer Weiss.  
(C) Kip Thorne.  
(D) David Thouless.  

15. Em relação aos fatos relacionados ao ex -
presidente Michel Temer e seu período de gover-
no, analise os itens a seguir: 

I. Brasil saiu da recessão e viu a inflação cair,  mas 
o desemprego cresceu e o rombo fiscal aumen-
tou. 

II. Temer, Lima, Maria Rita Fratezi, o ex-ministro 
Well ington Moreira Franco e outras quatro pesso-
as foram réus pelo crime de corrupção na opera-
ção Descontaminação.  

Nota Quantidade de alunos 
4,00 4 
6,00 11 
8,00 17 
9,00 3 

  
Total: 35 
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III. Apesar de diversos apelos do ex-presidente Mi-
chel Temer, o Superior Tribunal de Justiça não se 
pronunciou sobre a prisão dele . 

Está correto o que se afi rma apenas  em: 

(A) I e III.  
(B) I e II.  
(C) II e III.  
(D) III.  

CONHECIMENTO DE TARUMÃ 

16. Em agosto de 2019, Tarumã realizou a _____ 
edição da Rainha do Rodeio, no Espaço Múltiplo 
Teolindo Toni. Completa corretamente a lacuna 
deixada na informação:  

(A) 11ª. 
(B) 10ª. 
(C) 8ª. 
(D) 13ª. 

17. “Em virtude do Mês de Combate à Poluição, foi  
promovido, no dia 22 de agosto de 2019, um ciclo 
de palestras no Centro de Convivência do Idoso 
(CCI) de Tarumã para alertar a população sobre 
este grave problema ambiental” (Fonte : taru-
ma.sp.gov.br). Sobre o CCI, é correto afirmar que  

(A) realiza atividades exclusivamente culturais.  
(B) seu nome é uma homenagem a Gilberto Lex.  
(C) mantém serviços que visam promover a con-

vivência saudável aos idosos, prevenindo s i-
tuações de risco.  

(D) é composto por um programa de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos para Idosos, 
denominado "Segunda Vida".  

18. É responsável pela execução de atividades admi-
nistrativas, de desenvolvimento organizacional e 
corporativo, por delegar competências e suprir a 
administração municipal de recursos humanos e 
materiais, preparar as minutas dos atos oficiais, 
registrar e viabil izar a publicação dos atos ofic i-
ais; acompanhar e colaborar na elaboração do o r-
çamento municipal; formalizar e supervisionar os 
serviços públicos autorizados, permiti dos e con-
cedidos à administração:  

(A) Secretaria Municipal de Assistência Social.  
(B) Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, 

Obras e Serviços Urbanos.  
(C) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esportes e Turismo. 
(D) Secretaria Municipal de Governo.  

19. Analise os itens a seguir:  

I. Praça das Palmeiras e Memorial do Centenário.  

II. Paço das Águas.  

III. Skifish 

São considerados pontos turísticos da cidade de 
Tarumã, conforme divulgação oficial:  

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, II e II I.  
(D) I e III, apenas. 

20. “O Engenho Fio de Ouro de Tarumã existe desde 
2007 e vem conquistando o público da região com 
suas produções artesanais dos derivados da ca-
na-de-açúcar. Fernando Manoel da Silva é o fun-
dador do Engenho, negócio que ele administra 
juntamente com seu fi lho Renato. Ele conta que o 
preparo da cachaça começa já na escolha da va-
riedade da cana-de-açúcar que será plantada” 
(Fonte: especial.assiscity.com). Segundo as i n-
formações oficiais acerca do turismo rural em Ta-
rumã, a cachaça Fio de Ouro está relacionada à 
Chácara 

(A) Vista Bela.  
(B) Mazini. 
(C) Santo Antônio.  
(D) Esmeralda.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. A Lei orgânica da assistência social de nº 
8.742/1993 expõe os objetivos que devem ser se-
guidos pela assistência social, esses que são:  

(A) a proibição de qualquer forma de trabalho 
até os 13 anos.  

(B) a proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito.  

(C) o amparo às crianças e aos adolescentes ca-
rentes.  

(D) priorização do atendimento aos idosos.  

22. O CRAS é a principal unidade pública local para a 
_________, tendo como principal papel no muni-
cípio, a função exclusiva do trabalho social com 
famílias por meio do serviço de__________ e 
gestão territorial da rede socioassistencial de pr o-
teção social básica e a garantia de seus 
_________. 

(A) Vulnerabil idade Social, educação e auxíl ios.  
(B) PAIF (Proteção e Atendimento Integral a Fa-

mílias), educação e direitos.  
(C) PAIF (Proteção e Atendimento Integral a Fa-

mílias), auxíl io e benefícios econômicos.  
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(D) Proteção social básica, PAIF (Proteção e 
Atendimento Integral a Famílias) e direitos.  

23. Compete aos estados:  

I. Efetuar o pagamento dos auxíl ios natalidade e 
funeral.  

II. Atender em conjunto com os municípios, as ações 
assistenciais de caráter de emergência.  

III. Prestar os serviços assistenciais de que trata o 
art.23 desta lei.  

IV. Realizar o monitoramento e a avaliação da polít i-
ca de assistência social e assessorar os munic í-
pios para seu desenvolvimento.  

Estão corretos os i tens:  

(A) Apena I e IV.  
(B) I, II, II I e IV.  
(C) Apenas I e II I.  
(D) Apenas II e IV.  

24. Cabe ao Distrito Federal e Município:  

(A) assegurar à assistência social a família con-
siderada em estado de emergência.  

(B) art. 196. A saúde é direi to de todos e dever 
do Município, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença.  

(C) efetuar o pagamento dos auxíl ios natalidade 
e funeral.  

(D) efetuar somente o pagamento dos  auxíl ios 
natalidade.  

25. O Sistema Único da Assistência Social tem in s-
tâncias deliberativas de caráter permanente e 
composição paritária entre governo e sociedade 
civi l que são: 

I. O conselho nacional de assistência social.  

II. O conselho de assistência social do di strito fede-
ral. 

III. Os conselhos municipais de assistência social.  

IV. Os conselhos estaduais de assistência social.  

Estão corretos os i tens:  

(A) Apenas I.  
(B) Apenas I e IV.  
(C) Apenas II e I II.  
(D) I, II, II I e IV. 

26. Em relação às regras da guarda prevista na ECA:  

(A) art. 28. A colocação da família biológica far -
se-á mediante guarda ou tutela, independen-

temente da situação jurídica da criança ou 
adolescente, nos termos desta Lei.  

(B) art.6. A guarda não poderá ser revogada a 
qualquer tempo, mediante ato judicial fun-
damentado, ouvido a Ministério Público.  

(C) art.35. O poder público estimulará, através 
de assistência jurídica, incentivos fiscais e 
subsídios, o acolhimento, sob a forma de 
guarda, de criança ou adolescente órfão e 
abandonado. 

(D) art. 33. A guarda obriga a prestação de as-
sistência material, moral e educacional à cri-
ança ou adolescente, conferindo a seu de-
tentor o direito de opor-se a terceiros, 
inclusive aos pais.  

27. No Art.54 do ECA:  

(A) é dever da União assegurar à criança e ao 
adolescente. 

(B) é dever do município assegurar à criança e 
ao adolescente.  

(C) é dever do estado assegurar à criança e ao 
adolescente. 

(D) é dever federal assegurar à criança e ao 
adolescente. 

28. São asseguradas à criança e ao adolescente:  

I. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, incl u-
sive para os que a ele não tiveram acesso na ida-
de própria.  

II. Atendimento em creche e pré-escola às crianças 
de zero a seis anos de idade.  

III. Oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições do adolescente trabalhador.  

IV. Atendimento educacional especializado aos po r-
tadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino.  

Estão corretos os i tens:  

(A) I, II, II I e IV. 
(B) I, III e IV. 
(C) II, III e IV. 
(D) I, II e II I.  

29. São atribuições do conselho tutelar:  

(A) atender e aconselhar os pais ou responsável, 
aplicando as medidas provisórias no art.129, 
I a VII.  

(B) encaminhar ao ministério público notícias de 
fato que não constituam infração administra-
tiva ou penal contra os direitos da criança ou 
adolescente. 
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(C) requisitar apenas certidões de nascimento de 
criança ou adolescente quando necessário.  

(D) nunca expedir notif icações. 
 

30. Art.86 da Lei 8.069/90 da ECA - “A política de 
atendimento dos direitos da criança e do adoles-
cente far-se-á através de um conjunto articulado 
de ações governamentais e não-governamentais, 
da ___________”.  

Complete a lei:  

(A) União, Distrito Federal e estados. 
(B) União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios. 
(C) União e estados.  
(D) União e municípios.  

31. A Lei nº 8069/90 da ECA é um instrumento de 
proteção à criança e ao adolescente, o Art.4º do 
estatuto prevê assegurar com prioridade alguns 
direitos:  

(A) Saúde e Profissionalização.  
(B) Esporte e Emprego.  
(C) Alimentação e materiais didáticos.  
(D) Emprego e lazer.  

32. Avalie as hipóteses sobre a Declaração Universal 
dos direitos humanos a seguir:  

I. Delineia os direitos humanos básicos.  

II. Foi criada para promover a observância dos direi-
tos humanos fortemente abalados na segunda 
guerra mundial.  

III. Lista direitos cujo respeito e observância unive r-
sal devem ser promovidos pelos estados -
membros da organização das nações unidas.  

IV. Foi criada em 1945 pela ONU.  

Analise as afirmações acima e marque a opção 
que corresponde, em ordem, verdadeiro ou falso:  

(A) F, V, V, V.  
(B) V, V, F, F.  
(C) F, V, F, V.  
(D) V, V, V, F. 

33.  “Toda pessoa vítima da perseguição tem o direito 
de procurar e de gozar asilo em outros países” de 
acordo com a Declaração Universal dos direitos 
humanos de 1959. No documento também é des-
crito a exceção a esse direito que ocorre quando:  

(A) a perseguição tiver caráter pessoal.  
(B) a perseguição for legi timamente motivada 

por crimes de direito comum. 

(C) o indivíduo solicitar asilo em pais em confl ito 
com o de origem. 

(D) a perseguição tiver caráter político.  

34. São direitos previstos na Declaração Universal 
dos direitos humanos 

I. O direito de usar da violência em reuniões e as-
sociações. 

II. O direito à l iberdade de reunião e associação 
pacificas. 

III. O direito à l iberdade de opinião e expressão.  

IV. O direito a repouso e lazer. 

Estão corretas as afirmativas:  

(A) I e III.  
(B) III e IV. 
(C) I, II e II I.  
(D) II, III e IV. 

35. Assinale a alternativa que não corresponde a Lei 
orgânica de assistência social (LOAS) . 

(A) O benefício de prestação continuada deve 
ser revisto a cada 1(um) ano para avaliação 
da continuidade das condições que lhe de-
ram origem. 

(B) A LOAS cria uma nova matriz para a política 
de assistência social inserindo-a no sistema 
de bem-estar social brasileiro juntamente 
com a saúde e a previdência social.  

(C) Regulamentada pela lei  orgânica da assi s-
tência social, a assistência social inicia seu 
trânsito para um campo novo: o campo dos 
direitos, da universalidade dos acessos e da 
responsabil idade estatal.  

(D) É direito do cidadão e dever do Estado, é 
Política de Seguridade Social não contribut i-
va, que provê os mínimos sociais, realizada 
através de um conjunto integrado de ações 
de iniciativa pública e da sociedade, para ga-
rantir o atendimento às necessidades bás i-
cas. 

36. Nos termos em que determina a Constituição Fe-
deral a assistência social deve ser prestada:  

(A) aos reconhecidamente pobres na forma da 
lei. 

(B) a quem dela necessitar.  
(C) a todos os brasileiros, natos e naturalizados.  
(D) aos cidadãos que comprovarem insuficiência 

de recurso.  
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37. Nos termos do art.2, do eca, considera-se criança 
com _______ anos de idade e adolescente de 
________à_______ anos. 

Preencha as lacunas:  

(A) 10 anos de idade, 12 e 18 anos.  
(B) 12 anos de idade, 12 e 18 anos.  
(C) 8 anos de idade, 14 e 18 anos.  
(D) 15 anos de idade, 14 e 18 anos.  

38. De acordo com o artigo I II da Declaração Unive r-
sal dos direitos humanos, o ser humano tem vá-
rios direitos menos o de:  

(A) tecnologia. 
(B) l iberdade. 
(C) segurança pessoal.  
(D) vida. 

39. A lei Maria da Penha nº 11.340/2006 coibi a:  

(A) violência contra idosos.  
(B) violência doméstica e familiar contra mulher.  
(C) violência contra pessoas com deficiência.  
(D) violência doméstica contra criança e adoles-

cente. 

40. Compete ao conselho consultivo: 

(A) responder as consultas formuladas pela Cor-
de. 

(B) opinar sobre o desenvolvimento da política 
nacional para integração da pessoa portado-
ra de deficiência.  

(C) apresentar sugestões para o encaminhamen-
to dessa política.  

(D) os itens a, b, c estão corretos.  

41. As entidades de atendimento que descumprirem 
as determinações do estatuto do idoso ficarão s u-
jeitos, sem prejuízo da responsabil idade civi l e 
criminal de seus dirigentes ou prepostos, as s e-
guintes penalidades observando o devido proces-
so legal, no âmbito das entidades governamen-
tais: 

I. Advertência.  

II. Multa. 

III. Suspensão parcial ou total do repasse de verbas 
públicas. 

IV. Fechamento de unidade ou interdição de progra-
ma. 

Marque os itens verdadeiros:  

(A) I, III.  
(B) III, IV.  

(C) I, II.  
(D) I, IV.  

42. Analise e responda:  

I. Estabelecer mecanismos que aceleram e favore-
çam a inclusão social da pessoa portadora de de-
ficiência. 

II. Adotar estratégias de articulação com órgãos e 
entidades públicas e privadas, bem assim como 
organizamos implantações desta política.  

Essas afirmações acima são:  

(A) diretrizes de política nacional para integra-
ção da pessoa portadora de deficiência.  

(B) princípios da política nacional para integra-
ção da pessoa portadora de deficiência.  

(C) objetivos da política nacional para a integra-
ção da pessoa portadora de deficiência.  

(D) instrumentos da política nacional para a in-
tegração da pessoa portadora de deficiência.  

43. De acordo com o Sistema Nacional de Atendimen-
to Socioeducativo (SINASE), as medidas socioe-
ducativas em meio aberto são:  

(A) prestação de serviços à comunidade. 
(B) l iberdade assistida.  
(C) prestação de serviços à comunidade e l iber-

dade assistida. 
(D) semiliberdade. 

44. O artigo 6º da lei orgânica de assistência social – 
LOAS, dispõe que as ações na área são organ i-
zadas em sistema descentralizado e participativo, 
constituído pelas entidades e organizações de 
assistência social, articulando meios, esforços e 
recursos, e por um conjunto de instâncias delibe-
rativas, composta pelos diversos setores envolv i-
dos na área, frente aos desafios de: 

(A) estabelecer o enquadramento das demandas 
do estado.  

(B) facil i tar o acesso público ao SUS.  
(C) enfrentar a questão social.  
(D) priorizar o atendimento junto aos centros de 

saúde. 

45. É condição para os repasses, aos municípios, aos 
estados e ao Distrito Federal dos recursos de que 
trata esta lei, a efetiva instituição e funcioname n-
to de: 

(A) conselho de assistência social, de compos i-
ção paritária entre governo e sociedade civi l.  

(B) fundo de assistência social com orientação e 
controle dos respectivos conselhos de assi s-
tência social.  
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(C) plano de assistência social.  
(D) todos os itens anteriores estão corre tos. 

46. Com relação aos crimes em específico, marque a 
penalidade correta para a situação de: “Exibir ou 
vincular, por qualquer meio de comunicação, i n-
formação ou imagens depreciativas ou injuriosas 
a pessoa do idoso”:  

(A) detenção de 1(um) a 3(três) anos e multa . 
(B) apenas multa.  
(C) apenas detenção de 1(um) a 3(três) anos.  
(D) apenas advertência.  

47. Na implementação da política nacional do idoso, 
são competências dos órgãos e entidades públ i-
cas, na área da saúde:  

(A) garantir ao idoso à assistência à saúde no 
nível de atendimento primário do sistema 
único de saúde.  

(B) elaborar normas de serviços garantidos hos-
pitalares.  

(C) recuperar, mas não prevenir, a saúde do ido-
so, mediante programas de atendimento.  

(D) adotar e aplicar normas de funcionamento às 
instituições geriátricas e similares sem fisca-
l ização pelos gestores do sistema único de 
saúde. 

48. Para garantir o conjunto de seguranças (Sobrev i-
vência, acolhimento e convívio familiar) a Política 
Nacional de Assistência Social de 2004 institui 
duas modalidades de proteção:  

(A) proteção social educativa e proteção especi-
al. 

(B) proteção social básica e proteção social mé-
dia. 

(C) proteção social e proteção social complexa.  
(D) proteção social básica e proteção social  es-

pecial de média e alta complexidade.  

49. Nos termos da lei orgânica da assistência social – 
LOAS, aos idosos, a partir de quantos anos, 
quando não possuem meios para prover sua sub-
sistência, nem de tê -la provida por sua família é 
assegurado o benefício mensal de 1(um) salário 
mínimo: 

(A) 60 anos. 
(B) 65 anos. 
(C) 69 anos. 
(D) 70 anos. 

50. Não consiste em serviços da proteção social bá-
sica: 

(A) serviço de proteção e atendimento integral a 
família – PAIF. 

(B) serviço de proteção social para pessoas com 
deficiência, idosos, e suas famílias.  

(C) serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos. 

(D) serviço de proteção social no domicíl io para 
pessoas com deficiência e idosas.  

 



 

 

 


