
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Processo Seletivo Nº 002/2022 

Edital 052/2022 

PROVA OBJETIVA 

EDUCADOR SOCIAL 

 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 40 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  

 

14-05-22 Tarde 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o conto A Beleza Total , de Carlos 
Drummond de Andrade, para responder às questões 
de 01 a 04.  

 A beleza de Gertrudes __________ todo mundo 
e a própria Gertrudes. Os espelhos pasmavam diante 
de seu rosto, recusando-se a refletir as pessoas da 
casa e muito menos as visitas. Não ousavam abra n-
ger o corpo inteiro de Gertrudes. Era impossível, de 
tão belo, e o espelho do banheiro, que se atreveu a 
isto, partiu-se em mil esti lhaços. 

A moça já não podia sair *** rua, pois os veículos 
paravam *** revelia dos condutores, e estes, por sua 
vez, perdiam toda capacidade de ação. Houve um 
engarrafamento monstro, que durou uma semana, 
embora Gertrudes houvesse voltado logo para c asa. 

O Senado aprovou lei de emergência, proibindo 
Gertrudes de chegar *** janela. A moça vivia confina-
da num salão em que só penetrava sua mãe, pois o 
mordomo se suicidara com uma foto de Gertrudes 
sobre o peito.  

Gertrudes não podia fazer nada. Nascera assim, 
este era o seu destino fatal: a __________ beleza. E 
era feliz, sabendo-se incomparável. Por falta de ar 
puro, acabou sem condições de vida, e um dia 
__________ os olhos para sempre. Sua beleza saiu 
do corpo e ficou pairando, imortal. O corpo já então 
enfezado de Gertrudes foi recolhido ao __________ ,  
e a beleza de Gertrudes continuou cinti lando no salão 
fechado a sete chaves.  

(Fonte: www.tyrannusmelanchol icus.co m.br)  

01. Em relação às estruturas l inguísticas e semânt i-
cas do texto, assinale a afirmativa correta.  

(A) A conjunção “pois”, em “... pois o mordomo 
se suicidara”, introduz uma oração explicat i-
va. 

(B) Em “Nascera assim, este era o seu destino 
fatal:”, os dois -pontos introduzem a fala de 
uma personagem. 

(C) As condições impostas à Gertrudes ocasio-
navam a melancolia e infelicidade da moça.  

(D) Em “Não ousavam abranger o corpo inteiro 
de Gertrudes”, a forma verbal “ousavam” re-
toma, realizando uma concordância ideológ i-
ca, o sujeito “todo mundo”.  

02. Completam corretamente e na sequência, em con-
formidade com a ortografia oficial e o sentido co n-
textual, as lacunas deixadas no texto:  

(A) fasinava... estrema...  serrou... jazico.  
(B) facinava... extrema...  serrou... jasigo.  
(C) fascinava... extrema... cerrou... jazigo.  
(D) facinava... estrema...  cerrou... jasico.  

03. Analisando o sujeito em “Os espelhos pasmavam 
diante de seu rosto...”,  é correto classificá -lo co-
mo: 

(A) Inexistente.  
(B) Composto.  
(C) Indeterminado.  
(D) Simples. 

04. No texto, foram deixados três espaços preench i-
dos com o símbolo *** que devem ser substituídos 
pelas preposições adequadas, segundo a sintaxe 
de regência de cada verbo, na variante padrão da 
língua portuguesa. Marque a alternativa que apre-
senta corretamente e na sequência estas subst i-
tuições. 

(A) à... à... à. 
(B) na... a... na. 
(C) a... em... na.  
(D) a... a... a. 

05. Analise os itens que se seguem:  

I. Haja vista o meu desempenho no trabalho ,  fui 
promovido. 

II. Já que o dia estava lindo , saiu para passear no 
parque. 

III. Nunca conseguiu esquecê-la, porquanto o amor 
ainda era intenso .  

São exemplos de orações subordinadas adverb i-
ais causais o que se afirma apenas  em: 

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

MATEMÁTICA 

06. Uma figura retangular de área igual a 256 cm 2  
possui as medidas de X cm e 4x cm. A diferença 
entre a base e a altura desta fi gura equivale a:  

(A) 24 cm. 
(B) 26 cm. 
(C) 28 cm. 
(D) 30 cm. 

07. Determine a altura de um reservatório d’água na 
forma de um cil indro reto de volume de 42.000 l i-
tros e área da base de 12 m 2.  

(A) 35 m. 
(B) 45 m. 
(C) 4,5 m. 
(D) 3,5 m. 

08. Com um desconto de 7%, uma camiseta custa R$ 
37,20 para pagamento à vista. Logo, é correto 
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afirmar que o mesmo produto, antes do desconto, 
custaria 

(A) R$ 39,80.  
(B) R$ 40,00.  
(C) R$ 38,90.  
(D) R$ 45,00.  

09. Alice toma dois medicamentos, sendo o medic a-
mento A a cada 4 horas e o medicamento B a ca-
da 6 horas. Se ela tomou os dois juntos às 16 ho-
ras, é correto afirmar que ela tomará os dois 
juntos novamente às  

(A) 10 h. 
(B) 20 h. 
(C) 04 h. 
(D) 12 h. 

10. Quando Pedro nasceu, o pai dele aplicou R$ 
12.000,00 em um investimento em regime de juros 
simples a 1,5% a.m. com o objetivo de resgate 
quando Pedro fizesse 18 anos. O valor esperado 
para o término do período é de  

(A) R$ 50.880,00.  
(B) R$ 62.200,00.  
(C) R$ 47.300,00.  
(D) R$ 74.220,00.  

CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ 

11. Com base nas simbologias presentes no brasão 
de Tarumã, é correto afi rmar que a coroa mural 
representa 

(A) amor, tradição guerreira e velocidade.  
(B) a emancipação política.  
(C) fé cristã e martírio.  
(D) os desbravadores brasileiros.  

12. Os versos “Tarumã é terra de lutadores/ Em nossa 
Pátria está entre vencedores/ Verdadeiros qu i-
nhões de encantos/ Seu verde se perde nos cam-
pos” foram escritos por  

(A) Maria Alice Fernandes.  
(B) Adolfo Fischer.  
(C) Silas Orvellas. 
(D) D. Aninha.  

13. Sobre os fatos históricos pertencentes à origem 
de Tarumã, marque a alternativa correta.  

(A) Em 1993, a Vila Lex foi elevada a Distrito e 
tomou o nome de um rio que nascia na reg i-
ão: Tarumã. 

(B) José Pires, na década de 40, adquiriu a fa-
zenda Nova América e fundou a primeira us i-
na de açúcar da região. 

(C) A formação original da primeira banda de 
música de Tarumã, em 1920, “A furiosa”, era: 
Franz Labs, Paulo Hummig, Ilo Malagoli, An-

tonio da Silva, Otto Herzog, José Machado e 
Gustavo e Adolfo Fischer.  

(D) Tarumã obteve sua emancipação que resu l-
tou na implantação de sua Prefeitura no dia 
1º de janeiro de 1.993, sendo empossado 
como prefeito nessa data o Sr. Oscar Gozzi.  

14. Observe a imagem a seguir e assinale a alternat i-
va que apresenta o nome deste ponto turístico de 
Tarumã. 

 

(Fonte: taruma.sp.gov.br)  

(A) Skifish. 
(B) CIEC. 
(C) Paço das Águas.  
(D) Fonte dos Sonhos.  

15. No dia 10 de julho de 2020, foi realizada, em Ta-
rumã, a 1ª Corrida Digital, com 80 atletas partic i-
pantes. O evento foi  organizado pelo Esporte 
100% em parceria com a TV COM Running. O 
evento marcou 

(A) a reinauguração do Parque Vicente Benell i .  
(B) o dia Internacional do Desafio.  
(C) o aniversário do município de Tarumã. 
(D) a data de falecimento do pioneiro na história 

de Tarumã, Gilberto Lex.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducati-
vo (SINASE) está incluído no Sistema de Garant i-
as de Direitos (SGD), quando o menor comete ato 
infracional. A medida protetiva quando estabele-
cida por juiz, contempla:  

(A) Adolescentes, apenas. 
(B) Crianças, apenas.  
(C) Crianças e adolescentes.  
(D) Não se trata de ato infracional, mas sim pro-

cessos civis. 

17. O Estatuto do Idoso, regulamentado pela lei 
10.741/2003, que estabelece conceito de idoso 
como: 
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(A) pessoas com idade igual ou superior a 75 
(setenta) anos. 

(B) pessoas com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos.  

(C) pessoas com idade igual ou superior a 50 
(cinquenta) anos.  

(D) pessoas com idade igual ou superior a 85 (o i-
tenta e cinco) anos.  

18. O Estatuto do Idoso, estabelece em seu artigo 
terceiro “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 educa-
ção, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à l iberdade, à dignidade, ao respeito e 
à convivência familiar e comunitária.”  

A garantia de prioridade compreende:  

I. atendimento preferencial imediato e individualiz a-
do junto aos órgãos públicos e  privados prestado-
res de serviços à população. 

II. preferência na formulação e na execução de pol í-
ticas sociais públicas específicas . 

III. destinação privi legiada de recursos públicos nas 
áreas relacionadas com a proteção ao idoso . 

IV. viabil ização de formas alternativas de participa-
ção, ocupação e convívio do idoso com as demais 
gerações. 

Das afirmativas acima, assinale a verdadeira . 

(A) I, II e II I, apenas 
(B) I, III e IV, apenas 
(C) Todas as afirmativas  
(D) II, III e IV, apenas. 

19. Das medidas socioeducativas aplicadas a meno-
res, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) estabelece medidas sócio educativas, de n-
tre elas:  

I. advertência. 

II. obrigação de reparar o dano. 

III. prestação de trabalho forçado. 

IV. Privação de l iberdade.  

V. inserção em regime de semiliberdade. 

Assinale a afirmativa incorreta .  

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

20. Durante seu trabalho como educador social, tem 
conhecimento de um caso onde uma mulher está 

sob constante ameaça do marido. Da perspectiva 
socioassistencial , o trabalho nessa família deve 
ser realizado segundo:  

(A) Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos.  

(B) O Programa de Atenção Integral à Família 
(PAIF). 

(C) Serviço de Proteção Social Básica no domicí-
l io para pessoas com deficiência e idosas. 

(D) Serviço Especializado para Pessoas em Situ-
ação de Rua. 

21. Dos princípios dispostos na Lei Orgânica de As-
sistência Social, assinale a alternativa que não 
corresponde a um dos princípios  

(A) Supremacia do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabil idade 
econômica. 

(B) Universalização dos direi tos sociais, a fim de 
tornar o destinatário da ação assistencial al-
cançável pelas demais políticas públicas. 

(C) Igualdade de direitos no acesso ao atend i-
mento, sem discriminação de qualquer natu-
reza, garantindo-se equivalência às popula-
ções urbanas e rurais.  

(D) Equidade no cuidado e atendimento à popu-
lação. 

22. A Política Pública de Assistência Social realiza-se 
de forma integrada às políticas setoriais, conside-
rando as desigualdades socioterritoriais, visando 
seu enfrentamento, à garantia dos mínimos soci-
ais, ao provimento de condições para atender 
contingências sociais e à universalização dos di-
reitos sociais. Sob essa perspectiva, objetiva:  

I. Prover serviços, programas, projetos e benefícios 
de proteção social básica e, ou, especial  para fa-
mílias, indivíduos e grupos que deles necessita-
rem. 

II. Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuá-
rios e grupos específicos, ampliando o acesso aos 
bens e serviços socioassistenciais básicos e es-
peciais, em áreas urbana e rural.  

III. Assegurar que as ações no âmbito da assistência 
social tenham centralidade na família, e que ga-
rantam a convivência familiar e comunitária. 

Assinale as afirmativas verdadeiras . 

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

23. O público-alvo do serviço de assistência social 
são os: 
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(A) cidadãos e grupos que se encontram em si-
tuações de vulnerabil idade e riscos. 

(B) cidadãos paulistas, apenas, que se encon-
tram em situação de vulnerabil idade e risco. 

(C) cidadãos e grupos que se encontram em si-
tuações de privi légio social . 

(D) Políticos e mi l itares do al to escalão federal.  

24. Analise as seguintes afirmações referentes as 
diretrizes da Polí tica Nacional para a Inclusão So-
cial da População em Situação de Rua:  

I. Implementação de políticas públicas nas esferas 
federal, estadual e municipal, estruturando as po-
lít icas de saúde, educação, assistência social, 
habitação, geração de renda e emprego, cultura e 
o sistema de garantia e promoção de direitos, en-
tre outras, de forma intersetorial e transversal g a-
rantindo a estruturação de rede de proteção às 
pessoas em situação de rua. 

II. Garantia do desenvolvimento democrático e de 
políticas públicas integradas para promoção das 
igualdades sociais, de gênero e de raça.  

III. Incentivo à organização política da população em 
situação de rua e à participação em instâncias de 
controle social na formulação, implementação, 
monitoramento e avaliação das políticas públicas, 
assegurando sua autonomia em relação ao Esta-
do. 

IV. Incentivo à formação e à capacitação de profiss i-
onais para atuação na rede de proteção às pes-
soas em situação de rua; além da promoção de 
ações educativas permanentes para a sociedade.  

Assinale a alternativa correta . 

(A) Apenas a afirmativa I está incorreta . 
(B) Todas as afirmativas estão corretas . 
(C) Apenas as afirmativas II  e III estão corretas . 
(D) Todas as afirmativas estão incorretas . 

25. O CRAS é uma unidade pública estatal de base 
territorial, localizado em áreas de vulnerabil idade 
social, que abrange um total de  até 1.000 famí-
l ias/ano. Executa serviços de proteção social bá-
sica, organiza e coordena a rede de serviços so-
cioassistenciais locais da política de assistência 
social. Nesse caso, é de extrema importância para 
a comunidade. O termo “CRAS” é um mnemônico 
que significa exatamente:  

(A) Centro de Referência da Assistência Social.  
(B) Comunidade Referência da Assistência Soci-

al. 
(C) Centro de Referência da Assistência de Saú-

de. 
(D) Controle e Rastreio da Assistência Social. 

26. O SUAS define e organiza os elementos essenc i-
ais e imprescindíveis à execução da política de 

assistência social possibil i tando a normatização 
dos padrões nos serviços, qualidade no atendi-
mento, indicadores de avaliação e resultado, no-
menclatura dos serviços e da rede socioassisten-
cial e, ainda, os eixos estruturantes e de 
subsistemas, dentre eles:  

I. Matricialidade Sociofamiliar.  

II. Descentralização polí tico-administrativa e Territo-
rial ização. 

III. Novas bases para a relação entre Estado e Soci-
edade Civil.  

IV. Financiamento. 

Das afirmativas, assinale a correta  

(A) I e II, apenas. 
(B) III e IV, apenas. 
(C) Todas as afirmativas estão corretas . 
(D) I, II e II I, apenas. 

27. De acordo com Política Nacional para a Inclusão  
Social da População em Situação de Rua, assina-
le com Verdadeiro ou Falso as seguintes afirma-
ções: 

( ) A Assistência Social deve fazer a Inclusão de 
pessoas em situação de rua no Cadastro Único do 
Governo Federal para subsidiar a elaboração e 
implementação de políticas públicas sociais.  

( ) A Assistência Social deve promover novas 
oportunidades de trabalho ou inclusão produtiva 
em articulação com as políticas públicas de gera-
ção de renda para pessoas em vulnerabil idade 
social. 

( ) A Assistência Social deve construir casas to-
talmente mobil iadas e disponibil izar para pessoas  
em situação de vulnerabil idade.  

( ) A Assistência Social deve assegurar a inclusão 
de crianças e adolescentes em situação de traba-
lho na rua no Programa de Erradicação do Traba-
lho Infanti l .  

(A) V, V, F, V. 
(B) Todas são verdadeiras. 
(C) V, F, V, V. 
(D) V, F, F, V. 

28. Os serviços socioassistenciais no SUAS são or-
ganizados segundo as seguintes referenciais:  

I. vigilância social, proteção social e defesa social e 
institucional. 

II. vigilância social, promoção política e defesa soci-
al e institucional .  

III. vigilância social, proteção econômica e defesa 
criminal e institucional .  
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Assinale a afirmativa verdadeira . 

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

29. De acordo com a Política Nacional para a Inclusão 
Social da População em Situação de Rua, é      
incorreto  afi rmar que um de seus princípios é:  

(A) A promoção e garantia da cidadania e dos d i-
reitos humanos. 

(B) O direito ao usufruto, permanência, acolhida 
e inserção na cidade. 

(C) A Supressão de todo e qualquer ato violento 
e ação vexatória, inclusive os estigmas nega-
tivos e preconceitos sociais em relação à po-
pulação em situação de rua. 

(D) A discriminação por motivo de gênero, orie n-
tação sexual, origem étnica ou social, naci o-
nalidade, atuação profissional, religião, fa ixa 
etária e situação migratória . 

30. No atendimento à uma família, você descobre que 
o fi lho deficiente menor de idade, está trabalhan-
do irregularmente como autônomo para ajudar no 
sustento da família, que é muito vulnerável, sua 
ação, deve ser:  

(A) Orientar a família sobre os benefícios de que 
têm direito e incluí-los no Serviço de Prote-
ção  Família PAIF. 

(B) Não os orientar sobre os benefícios e denun-
ciar o descaso com o menor à polícia . 

(C) Orientar a família a procurar um advogado 
para procurar seus direitos.  

(D) Não os orientar e incluí- los no PAIF apenas 
para gerar dados estatísticos  

31. De acordo com a Lei nº 11.340/2006 (Maria da 
Penha), são formas de violência doméstica e fam i-
l iar contra a mulher, entre outras:  

I. A violência psicológica, entendida como qualquer 
conduta que lhe cause dano emocional e diminu i-
ção da autoestima ou que lhe prejudique e pertu r-
be o pleno desenvolvimento ou que vise degradar 
ou controlar suas ações, comportamentos, cren-
ças e decisões, mediante ameaça, constrangime n-
to, humilhação, manipulação, isolamento, vigilân-
cia constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, violação de sua intimidade, ridicular i-
zação, exploração e l imitação do direito de ir e vir 
ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à 
saúde psicológica e à autodeterminação. 

II. A violência sexual, entendida como qualquer con-
duta que a constranja a presenciar, a manter ou a 
participar de relação sexual não desejada, med i-
ante intimidação, ameaça, coação ou uso da fo r-
ça; que a induza a comercializar ou a uti l izar, de 

qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça 
de usar qualquer método contraceptivo ou que a 
force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 
prostituição, mediante coação, chantagem, subo r-
no ou manipulação; ou que l imite ou anule o exe r-
cício de seus di reitos sexuais e reprodutivos . 

III. A violência moral, entendida como qualquer con-
duta que configure calúnia, difamação ou injúria.  

IV. A violência religiosa, entendida como qualquer 
conduta que ofenda a religião. 

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

32. A declaração universal dos direitos humanos, 
promulgada em 1948, surge após a segunda guer-
ra mundial, no sentido de garantir dignidade à 
pessoa humana. Essa declaração se relaciona 
com o trabalho da seguridade e assistência soci-
al, pois: 

(A) É levada em conta pois, foi uma imposição 
das nações unidas a todos os países do 
mundo. 

(B) Foi considerada para que tenhamos auxil io 
de outros países no combate à fome. 

(C) Toda a assistência social se constrói em to r-
no da pessoa humana e garantia de uma vida 
digna. 

(D) Foi uma imposição dos Estados Unidos da 
América ao brasil, com ameaça de sanção 
econômica. 

33. Das medidas protetivas de urgência que obrigam 
o agressor presentes na Lei nº11.340/2006 (Maria 
da Penha), é correto afirmar que:  

(A) O agressor fica proibido de se aproximar da 
ofendida, de seus familiares e das testemu-
nhas, fixando o l imite mínimo de distância 
entre eles.  

(B) Caso o agressor tenha posse ou porte de a r-
mas não a suspensão ou restrição dos a r-
mamentos. 

(C) O agressor pode frequentar  os mesmos luga-
res que a ofendida desde que não fale com 
ela. 

(D) O juiz, em hipótese alguma, pode usar o au-
xíl io da força policial  

34. O Plano Nacional de Prevenção e Erradicação ao 
Trabalho Infanti l , possui eixos estratégicos, den-
tre eles:  

I. Priorização da prevenção e erradicação do traba-
lho infanti l  e proteção ao adolescente trabalhador 
nas agendas polí ticas e sociais.  
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II. Promoção de ações de comunicação e mobil iza-
ção social.  

III. Promoção e fortalecimento da famí lia na perspec-
tiva de sua emancipação e inclusão social. 

IV. Garantia de educação pública de qualidade para 
todas as crianças e os adolescentes.  

Assinale a afirmativa correta  

(A) Todas as afirmativas estão corretas . 
(B) I, III e IV, apenas. 
(C) II, III, e IV, apenas. 
(D) I, II e IV apenas. 

35. Com base na Política Nacional para a  Inclusão 
Social da População em Situação de Rua, parte 
das ações estratégicas estão em desenvolvimento 
urbano e habitação. Assinale com verdadeiro e 
falso as seguintes afirmativas:  

( ) Criação de alternativas de moradia para  popu-
lação em situação de rua nos projetos habitacio-
nais f inanciados pelo Governo Federal.  

( ) Disponibil ização de imóveis vazios nos centros 
urbanos, por meio da articulação entre as esferas 
de governo para viabil ização de projetos de mora-
dia para a população de rua. 

( ) Garantia de integração entre habitação e meios 
de sobrevivência, tais como proximidade dos lo-
cais de trabalho, facil idade de transporte, infraes-
trutura, etc.  

( ) Desenvolvimento de projetos de reforma de 
imóveis públicos para uso habitac ional e enqua-
dramento da população em situação de rua. 

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

36. De acordo com o Decreto nº 3.298/1999 – Estatu-
to da Pessoa com Deficiência, ___________ é 
uma diretriz. Preencha a lacuna:  

(A) Garantir o efetivo atendimento das necess i-
dades da pessoa portadora de deficiência, 
sem o cunho assistencialista . 

(B) Atender separadamente pessoas com neces-
sidades especiais. 

(C) Incluir pessoas com deficiência apenas em 
locais específicos. 

(D) Garantir o efetivo atendimento das necess i-
dades da pessoa portadora de deficiênc ia 
buscando ser assistencialista . 

37. O trabalho da assistência social está calcado, 
entre outras, na entidade familiar, base da nossa 
nação, para tanto é importante esclarecer conce i-
tualmente “família”. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente o faz em seu vigésimo quinto artigo a 
definição de família natural. Assinale a afirmativa 
correta. 

(A) família natural é a comunidade formada pelos 
pais ou qualquer deles e seus descendentes.  

(B) família natural  é a comunidade formada a 
partir de um homem e uma mulher.  

(C) família natural é aquela formada por duas 
pessoas quaisquer. 

(D) família natural é aquela formada por a partir  
de duas pessoas do mesmo sexo. 

38. De acordo com o Decreto nº 3.298/1999, assinale 
a alternativa que não se enquadra a uma pessoa 
considerada portadora de defic iência. 

(A) Deficiência física. 
(B) Deficiência auditiva. 
(C) Deficiência mental .  
(D) Deficiência cardíaca. 

39. De acordo com o Plano Nacional de Promoção, 
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Ado-
lescentes à Convivência Familiar e Comunitária, o 
programa deve ter como objetivos: 

I. Cuidado individualizado da criança ou do adoles-
cente, proporcionado pelo atendimento em ambi-
ente famil iar.  

II. Promover festas e atrações musicais em datas 
comemorativas buscando a valorização da infân-
cia. 

III. Permanente comunicação com a Justiça da Infân-
cia e da Juventude, informando à autoridade jud i-
ciária sobre a situação das crianças e adolescen-
tes atendidos e de suas famí lias. 

IV. A preservação do vínculo e do contato da criança 
e do adolescente com a sua família de origem, 
salvo determinação judicial em contrário.  

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

40. Inserido no Plano Nacional de Promoção, Prote-
ção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescen-
tes à Convivência Familiar e Comunitári a, está o 
Programa famílias acolhedoras, serviço onde cr i-
anças e adolescentes que foram afastados de su-
as famílias por medidas protetivas encontram um 
novo lar. É importante destacar:  

(A) este programa não deve ser confundido com 
a adoção. Trata-se de um serviço de acolhi-
mento provisório  que seja viabil izada 

uma solução de caráter permanente para a 
criança ou adolescente. 

(B) Trata-se de um programa de adoção visto 
que na maioria dos casos esse tipo de med i-
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da protetiva ocorre quando não há mais solu-
ção. 

(C) Trata-se de um abrigo ou entidade como ca-
sa-lar que recebe esses menores.  

(D) Trata-se de uma estratégia do Estado para 
punir os pais e assustar os menores . 

 



 

 

 


