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Caderno de Provas 

 

- Você recebeu um caderno de provas, contendo 10 (dez) questões de múltipla 

escolha, numeradas sequencialmente, cada uma apresentando 4 (quatro) 

alternativas: A, B, C e D. E,  

- Das alternativas somente 01 (uma) deverá ser assinalada como correta. 

- Marque respostas com caneta azul ou preta. 

- Não esqueça de preencher no local indicado seu nome e o número do documento 

pessoal. 
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NOME:_______________________________________________________________________________ 

NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:_____________________________________________ 

 

1) De acordo com o Art. 4º, da Lei Orgânica da 
Assistência Social/LOAS, indica um dos princípios 
da Assistência Social qual das alternativas abaixo? 
 

a) participação da população, por meio de 
organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os 
níveis; 
 

b) consolidar a gestão compartilhada, o 
cofinanciamento e a cooperação técnica entre os 
entes federativos que, de modo articulado, 
operam a proteção social não contributiva; 
 

c) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de 
benefício mensal à pessoa com deficiência e ao 
idoso que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida 
por sua família; 
 

d) divulgação ampla dos benefícios, serviços, 
programas e projetos assistenciais, bem como 
dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos 
critérios para sua concessão; 
 
2) Segundo o previsto no Art. 26-C, da Lei 

Orgânica da Assistência Social/LOAS, o 

pagamento do auxílio-inclusão não será 

acumulado com qual pagamento? 

a) Seguro-desemprego 

b) Fundo de Garantia 

c) Vale Gás 

d) Auxílio Brasil 
 

3) Previsto na Lei Orgânica da Assistência 

Social/LOAS, aqueles que compreendem ações 

integradas e complementares com objetivos, 

tempo e área de abrangência definidos para 

qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e 

os serviços assistenciais são os? 

a) Projetos 

b) Benefícios 

c) Programas 

d) Serviços 
 

4) Assinale a alternativa que corresponde a uma 

das diretrizes da organização da Assistência 

Social, segundo a Política Nacional de Assistência 

Social de 2004: 

a) Centralidade na família para concepção e 

implementação dos benefícios, serviços, 

programas e projetos; 

b) Assegurar que as ações no âmbito da 

assistência social tenham centralidade na família, 

e que garantam a convivência familiar e 

comunitária; 

c) Supremacia do atendimento às necessidades 

sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica; 

d) Igualdade de direitos no acesso ao 

atendimento, sem discriminação de qualquer 

natureza, garantindo-se equivalência às 

populações urbanas e rurais; 

 

5) Conforme previsto na Política Nacional de 

Assistência Social de 2004, os serviços 

socioassistenciais no SUAS são organizados 

segundo as referências da vigilância social, da 

proteção social e da(o)? 

a) controle social 

b) defesa social e institucional 

c) matricialidade sociofamiliar 

d) monitoramento e avaliação 

 

6) Segundo o Art. 19, do Estatuto do Idoso, os 

casos de suspeita ou confirmação de violência 

praticada contra idosos serão objeto de 

notificação compulsória pelos serviços de saúde 

públicos e privados à autoridade sanitária, bem 

como serão obrigatoriamente comunicados por 

eles a qual órgão que está abaixo relacionado?  

a) Defensoria Pública 

b) Centro de Referência da Assistência Social 

c) Conselho Municipal de Assistência Social 

d) Conselho Nacional do Idoso 

 

7) Segundo o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, conforme previsto no Art. 3, inciso II, 

assinale a alternativa correta que corresponda ao 
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entendimento de desenho universal, para fins de 

aplicação da Lei. 

a) É a concepção de produtos, ambientes, 

programas e serviços a serem usados por todas 

as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de 

projeto específico, incluindo os recursos de 

tecnologia assistiva; 

b) São as atitudes ou comportamentos que 

impeçam ou prejudiquem a participação social da 

pessoa com deficiência em igualdade de 

condições e oportunidades com as demais 

pessoas; 

c) É qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que limite ou impeça a 

participação social da pessoa, bem como o gozo, 

a fruição e o exercício de seus direitos à 

acessibilidade, à liberdade de movimento e de 

expressão, à comunicação, ao acesso à 

informação, à compreensão, à circulação com 

segurança, entre outros; 

d) São as adaptações, modificações e ajustes 

necessários e adequados que não acarretem ônus 

desproporcional e indevido, quando requeridos 

em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa 

com deficiência possa gozar ou exercer, em 

igualdade de condições e oportunidades com as 

demais pessoas, todos os direitos e liberdades 

fundamentais; 

8) Segundo o Art. 7º, do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, de quem é o dever de comunicar à 

autoridade competente sobre qualquer forma de 

ameaça ou de violação aos direitos da pessoa 

com deficiência? 

a) da Família 

b) de Todos 

c) do Estado 

d) da Comunidade 

 

9) De acordo com a Lei Maria da Penha, analise 
as definições abaixo e as enumere, 
respectivamente. 

1- violência patrimonial 
2 - violência moral 
3 - violência física 

4 - violência sexual 

( ) entendida como qualquer conduta que 
configure calúnia, difamação ou injúria; 

( ) entendida como qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, destruição parcial 
ou total de seus objetos, instrumentos de 
trabalho, documentos pessoais, bens, valores e 
direitos ou recursos econômicos, incluindo os 
destinados a satisfazer suas necessidades; 

( ) entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar 
de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; ou 
que limite ou anule o exercício de seus direitos 
sexuais e reprodutivos; 

(  ) entendida como qualquer conduta que ofenda 
sua integridade ou saúde corporal; 

Depois de analisada e enumerada, a sequência 
correta é a que está na alternativa? 

a) 2, 1, 4. 3 
b) 3, 2, 1, 4 
c) 1, 2, 3, 4 
d) 4, 3, 2, 1 
 
10) Sobre o capítulo X, Do Transporte, do 

Estatuto do Idoso é INCORRETO afirmar que? 
 

a) Para ter acesso à gratuidade, basta que o 
idoso apresente qualquer documento pessoal 
que faça prova de sua idade; 
 

b) Nos veículos de transporte coletivo de que 
trata este artigo, serão reservados 10% (dez por 
cento) dos assentos para os idosos, devidamente 
identificados com a placa de reservado 
preferencialmente para idosos; 
 

c) Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica 
assegurada a gratuidade dos transportes 
coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto 
nos serviços seletivos e especiais, quando 
prestados paralelamente aos serviços regulares; 
 

d)  No sistema de transporte coletivo 
interestadual observar-se-á, nos termos da 
legislação específica, a reserva de 2 (duas) vagas 
gratuitas por veículo para idosos com renda igual 
ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos; 

 


