PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA
Estado de São Paulo

COORDENADOR DA CASA DE ABRIGO

CONCURSO PÚBLICO
01/2019

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.
 Desligue o celular e outros aparelhos.
 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este
caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.
 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência
na sala de Provas.
 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática
do mesmo.
 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o
exemplo:
 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta.
 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 A prova terá duração de 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 Sairão simultaneamente os 3 (três) últimos candidatos de cada sala. Havendo insistência por parte
do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.
BOA PROVA !
REALIZAÇÃO

COORDENADOR DA CASA DE ABRIGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA
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ʭ CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTO UNIVERSAL

¿?

¿?

Leia o trecho da crônica “Hobbies” de Luis Fernando
Veríssimo para responder às questões 04 e 05.

01
Com as alterações climáticas mundiais que tem sido
apontadas por diversos canais de comunicação (em
especial o aquecimento global), a Ecologia tomou
proeminência, como disciplina ligada à Biologia. Sobre
estes conceitos, assinale a alternativa errada:
(A)

Alteração climática diz respeito a mudanças de
temperatura, precipitação, nebulosidade e outros
fenômenos climáticos em relação às médias
históricas que tem sido registradas.

(B)

Ecologia é a ciência que estuda as relações dos
seres vivos entre si ou com o meio orgânico ou
inorgânico no qual vivem.

(C)

Por ser muito específica, não se pode considerar
que a Ecologia estude e discuta as relações
recíprocas entre o homem e o seu meio moral, social
e econômico.

(D)

Alteração climática (ou mudança climática) refere-se
à variação do clima em escala global ou dos climas
regionais da Terra ao longo do tempo.

02
A pintura é uma das mais belas formas da Arte se
expressar, podendo comunicar emoções, sentimentos ou
até mesmo fatos históricos relacionadas à época em que
foi concebida. Muitos pintores brasileiros ficaram
famosos não só em nossos país mas também no
estrangeiro. Abaixo temos, em quatro alternativas, quatro
obras plásticas muito conhecidas, antecedendo o nome
de pintores igualmente célebres. Assinale a alternativa
cuja obra nomeada não pertence ao artista apontado, e
sim a outro pintor famoso.
(A)

Abaporu – Tarsila do Amaral.

(B)

Baile Popular – Di Cavalcanti.

(C)

Operários – Anita Malfatti.

(D)

Criança Morta – Cândido Portinari.

03
Barack Obama, que serviu como 44º Presidente dos
Estados Unidos, pode ser considerado o mais popular
entre os políticos democratas americanos e um dos mais
admirados do mundo. Assinale abaixo a alternativa que
contém incorreção sobrea biografia este importante
personagem do cenário mundial:
(A)

Depois de deixar a Presidência Obama tem
realizado palestras e debates pelo mundo, cobrando
cachês de até 400 mil dólares, o salário anual do
Presidente dos Estados Unidos.

(B)

Barack Obama foi Presidente de 2009 a 2017.

(C)

Obama foi o terceiro afro-descendente a ocupar o
cargo de Presidente da nação mais poderosa do
planeta.

(D)

Este advogado, nascido em 1961 no Havaí, é
casado com a também advogada Michelle Obama.

A maior coleção particular de pizzas do mundo
pertence ao jurista Domenico Corolário, de São Paulo,
que desenvolveu um método para preservá-las,
semelhante, segundo ele, ao embalsamamento. O doutor
Corolário começou com uma de mussarela (sic) e molho
de tomate simples, tamanho médio, para viagem. Levou
para casa, esqueceu-se de comê-la e duas semanas mais
tarde encantou-se com aquela coisa redonda, colorida e
incomível e teve a ideia da coleção. Hoje viaja sempre
que pode à procura de pizzas diferentes e tem
correspondentes em todo o mundo, que lhe enviam
espécimens novos. Quais são seus exemplares mais
raros?
- Bem, tenho uma pizza de bacalhau, páprica e
creme de leite. Esta aqui de creme de abacate, anchovas,
azeitona, rodelas de tomate e caramelo. Esta de mamão,
bacon e... Mas você está ficando verde!
VERÍSSIMO, Luis Fernando. Novas comédias da vida privada, Porto Alegre, L&PM,
1996, p.325.

04
Os referentes dos termos em destaque no texto são,
respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

São Paulo, pizzas, Domenico Corolário, casa.
Domenico Corolário, pizzas, método, uma de
mussarela e molho de tomate.
São Paulo, pizzas, método, casa.
Domenico Corolário, pizzas, Domenico Corolário,
uma de mussarela e molho de tomate.

05
A palavra incomível pode ser substituída, sem prejuízo
de sentido no texto, por:
(A)
Intragável.
(B)
Impassível.
(C)
Indigerível.
(D)
Insaciável.

Para responder a questão 06, leia o seguinte poema de
Carlos Drummond de Andrade:
Oficina Irritada
Eu quero compor um soneto duro
como poeta algum ousara escrever.
Eu quero pintar um soneto escuro,
seco, abafado, difícil de ler.
Quero que meu soneto, no futuro,
não desperte em ninguém nenhum prazer.
E que, no seu maligno ar imaturo,
ao mesmo tempo saiba ser, não ser.
Esse meu verbo antipático e impuro
há de pungir, há de fazer sofrer,

IPEFAE
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Considere as
propaganda:

tendão de Vênus sob o pedicuro.
Ninguém o lembrará: tiro no muro,
cão mijando no caos, enquanto Arcturo,
claro enigma, se deixa surpreender.
(Carlos Drummond de Andrade. Claro Enigma. Nova Aguilar, 1988.)

06
O poeta usa o pretérito mais-que-perfeito do indicativo,
numa das estrofes, para
(A)

marcar o poema que gostaria de compor no
momento em que enunciava tal desejo.
denotar a suposição do eu-lírico entre o ser e o não
ser.
explicitar uma ousadia até então nunca escrita.
postergar a lembrança do poema para um tempo
futuro.

(B)
(C)
(D)

Leia a seguinte manchete, publicada no site 1News em
18/12/2018, para responder às questões 07 e 08.

seguintes afirmações

a

respeito da

I-

“Ela” faz referência a “mãe”, articulando o
texto com a imagem da publicidade.

II -

O pronome “que”, no texto,
respectivamente, “Ela” e “você”.

III -

O uso da conjunção “mas” reforça “precisava”
em contraposição a “não precisava”.

IV -

A locução “vai dizer” poderia ser substituída,
sem prejuízo de sentido, por “diria”.

retoma,

É correto apenas o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II.
II e III.
III e IV.
I e IV.

Texto para as questões 10 e 11

“Luto na música: perda de Roberto Carlos perto do natal
comove o Brasil”

SE TIVER UMA GUERRA
NUCLEAR, A VIDA DAS
BARATAS VAI FICAR
DIFÍCIL!

BARATAS NÃO
RESISTEM À
RADIAÇÃO?

07
A ambiguidade da manchete ocorre, sintaticamente, pois:
(A)

Roberto Carlos pode ser sujeito ou objeto indireto
perda.
De Roberto Carlos pode ser adjunto adnominal
complemento nominal de perda.
Roberto Carlos pode ser sujeito ou objeto direto
perda.
De Roberto Carlos pode ser adjunto adverbial
oração ou complemento nominal de perda.

(B)
(C)
(D)

de
SIM !

ou
MAS QUEM

de

VAI PRODUZIR
O LIXO ?

da

08
Assinale a alternativa que desfaz a ambiguidade do texto.
(A)

Brasil fica comovido com a perda de Roberto Carlos
perto do natal.
Luto na música: perda do Roberto Carlos perto de
natal comove o Brasil.
Perda sofrida por Roberto Carlos perto do natal
comove o Brasil.
Brasil se comove perto do natal pela perda de
Roberto Carlos.

(B)
(C)
(D)

09

FONTE: https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/post/139554811157/por-fernandogonsales

10
Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita do
texto do segundo quadro adequada à norma culta da
língua portuguesa.
(A)
(B)
(C)
(D)

Baratas não suportam a raios radioativos?
Baratas não suportam à radiação?
Baratas não suportam à raios radioativos?
Baratas não suportam a radiação?

11
Considere as seguintes afirmativas sobre a tira de
Fernando Gonsales:

FONTE: https://acontecendoaqui.com.br/propaganda/marcca-cria-campanhapublicitaria-de-dia-das-maes-para-fcdlsc

IPEFAE

I-

A conjunção se estabelece uma relação de
condição entre a guerra nuclear e a piora de
vida para as baratas.

II -

Difícil é objeto direto de vai ficar e indica o
estado de vida das baratas após a guerra.

III -

A conjunção mas introduz uma consequência
que a falta de lixo trará à vida das baratas.
2/
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No último quadro, quem é sujeito da oração
que tem o lixo como objeto direto.

É correto apenas o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II.
III e IV.
I e IV.
II e III.

MATEMÁTICA

¿?

12
Observe a proposição abaixo e responda.
Y não é um número primo.

ÁREA PARA RASCUNHO

Qual proposição é logicamente equivalente?
(A)
(B)
(C)
(D)

X não é um número par.
X é um número ímpar e Y é um número par.
Se Y é maior que um, então Y é um número par.
Y é um número ímpar.

Leia o enunciado a seguir e responda às questões 13 e
14.
Em uma cidade turística, há um teleférico que conecta a
praça central da cidade a um mirante. A cabine teleférica
realiza seu trajeto guiada por um trilho de 1225 metros de
extensão, deslocando-se a uma velocidade média de 6
metros por segundos. Medido horizontalmente, sempre
em relação à mesma altitude de partida, o deslocamento
totaliza 980 metros.
13
Qual é, aproximadamente, o tempo total da viagem?
(A)
(B)
(C)
(D)

2 minutos e 20 segundos
3 minutos e 40 segundos
4 minutos e 15 segundos
6 minutos e 30 segundos

ÁREA PARA RASCUNHO

14
Qual a altitude total percorrida do ponto de partida ao
ponto de chegada?
(A)
(B)
(C)
(D)

IPEFAE

1245 metros
980 metros
735 metros
540 metros
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15
Com relação aos Serviços de Proteção Social Básica,
Segurança de Desenvolvimento da Autonomia envolve:
(A)
Vivenciar experiências pautadas pelo respeito a si
próprio e aos outros, fundamentadas em princípios
ético-políticos de defesa da cidadania e justiça
social.
(B)
Vivenciar experiências que contribuam para o
estabelecimento e fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários.
(C)
Ter acesso à ambiência acolhedora.
(D)
Receber orientações e encaminhamentos, com o
objetivo de aumentar o acesso a benefícios
socioassistenciais e programas de transferência de
renda, bem como aos demais direitos sociais, civis e
políticos.
16
Analise os itens abaixo sobre a Segurança e Convívio
Familiar e Comunitário e assinale a alternativa, que
indique, corretamente, as respetivas afirmativas
associadas a ela:
I-

Vivenciar experiências de ampliação
capacidade protetiva e de superação
fragilidades sociais.

da
de

II -

Receber orientações e encaminhamentos, com
o objetivo de aumentar o acesso a benefícios
socioassistenciais
e
programas
de
transferência de renda, bem como aos demais
direitos sociais, civis e políticos.

III -

Ter acesso a serviços de qualidade, conforme
demandas e necessidades.

Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

17
O Eixo 4 (Mobilização, Articulação e Participação), do
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência
Familiar e Comunitária, discorre sobre os seguintes
aspectos, exceto:
(A)
Incluir atendimento qualificado às gestantes e às
famílias que entregaram ou que estão em vias de
entregar seus filhos para adoção, nas ações da
Saúde, da Assistência Social e do Poder Judiciário,
entre outros.
(B)
Promover a integração entre as Políticas Públicas,
seus respectivos programas e serviços e o Programa
de Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçados
de Morte e implementar ações que assegurem a
preservação dos vínculos e a convivência familiar
dessa.
(C)
Diagnóstico de situação de operação de políticas
públicas (municipais, estaduais) de proteção às

IPEFAE

(D)

crianças, aos adolescentes e a suas famílias
(assistência social; saúde – física e mental;
tratamentos ao uso e abuso de drogas – lícitas e
ilícitas.
Incorporar nos programas e serviços de Apoio
Sociofamiliar ações que garantam o direito a
convivência familiar e comunitária de crianças e
adolescentes
com
transtornos
mentais
e
deficiências.

18
A ________________ configura-se, quando os pais (ou
responsáveis) falham em termos de atendimento às
necessidades dos seus filhos (alimentação, vestir, etc.) e
quando tal falha não é o resultado das condições de vida,
além do seu controle.
Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a
lacuna do texto:
(A)
Negligência.
(B)
Imprudência.
(C)
Ilicitude.
(D)
Improbidade.
19
Uma vez constatada a necessidade do afastamento,
ainda que temporário, da criança ou do adolescente de
sua família de origem, o caso deve ser levado,
imediatamente, ao Ministério Público e à autoridade
judiciária. Ainda que condicionado a uma decisão
judicial, o afastamento da criança ou do adolescente da
sua família de origem deve:
(A)
articular diferentes políticas sociais básicas – em
especial a saúde, a assistência social e a educação
– e manter estreita parceria com o SGD, sem
prejuízo do envolvimento de políticas como
habitação, trabalho, esporte, lazer e cultura, dentre
outras.
(B)
incluir uma criteriosa avaliação dos riscos a que
estão submetidos a criança ou o adolescente e as
condições da família para a superação das violações
e o provimento de proteção e cuidados, bem como
os recursos e potencialidades da família extensa e
da rede social de apoio, que muitas vezes pode
desempenhar um importante papel na superação de
uma situação de crise, ou dificuldade momentânea
da família.
(C)
advir de uma recomendação técnica, a partir de um
estudo diagnóstico, caso a caso, preferencialmente,
realizado por equipe interdisciplinar de instituição
pública.
(D)
tratar-se de decisão, extremamente, séria e assim
deve ser encarada, optando-se sempre pela solução
que represente o melhor interesse da criança ou do
adolescente e o menor prejuízo ao seu processo de
desenvolvimento.
20
As famílias acolhedoras estão vinculadas a um
Programa, que as seleciona, prepara e acompanha para o
acolhimento de crianças ou adolescentes indicados pelo
Programa. Dentro da sistemática jurídica, este tipo de
acolhimento possui como pressuposto um mandato
4/
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formal – uma guarda fixada, judicialmente ,a ser
requerida pelo programa de atendimento ao Juízo, em
favor da família acolhedora. O instrumento judicial
exigível para a regularização deste acolhimento é
denominado:
(A)
Plano de Defesa.
(B)
Manutenção da Guarda.
(C)
Mandato de Segurança.
(D)
Preservação da Guarda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

vínculos com um Estado, tido como poder
monolítico, suposto representante exclusivo do
poder da burguesia.
como um campo de lutas e de formação de
consciência crítica em relação à desigualdade social,
no Brasil, e da desorganização dos trabalhadores.
que parece cara ao debate sobre os espaços
ocupacionais, fato de que eles contêm elementos,
simultaneamente, reprodutores e superadores da
ordem, abrangendo tanto os espaços ocupacionais
resultantes da ação do empresariado e de
segmentos específicos da sociedade civil, quanto os
derivados da implementação das políticas sociais de
Estado.

(C)

(D)

21
A radicalização liberal em tempos de mundialização do
capital reafirma o mercado como órgão regulador
supremo das relações sociais e a prevalência do
indivíduo produtor, impulsionando a competição e o
individualismo e desarticulando formas de luta e
negociação coletiva. Impulsiona-se uma intensa
privatização e mercantilização da satisfação das
necessidades sociais favorecendo a produção e
circulação de mercadorias-capitalistas e sua realização.
O bem-estar social tende a ser transferido ao foro
privado dos indivíduos e famílias, dependente do
trabalho voluntário ou dos rendimentos familiares dos
diferentes segmentos sociais na aquisição de bens e
serviços
mercantis,
restando
ao
Estado,
preferencialmente, a responsabilidade no alívio da
pobreza extrema. Nesse cenário:
(A)
O consenso de classe é alimentado pela mídia,
pelas iniciativas empresariais no marco da
reestruturação produtiva e da responsabilidade
social, pela ampla reestruturação gerencial do
Estado brasileiro, condensada na contrarreforma do
Estado
(B)
Estas passam a organizar-se mediante o crivo da
privatização, focalização e descentralização, terreno
onde se inscreve predominantemente o trabalho dos
assistentes sociais.
(C)
Verifica-se uma radical reorientação do gasto público
em favor do grande capital financeiro e em
detrimento da economia política do trabalho
(D)
Cresce o desemprego que alimenta a expansão da
população
excedente,
ao
lado
da
desregulamentação e informalização das relações
de trabalho, com repercussões na luta salarial e na
organização autônoma dos trabalhadores.

23
A distinção básica entre plano, programa e projeto está,
no nível de agregação de decisões e no detalhamento
das operações de execução. Considerando o contexto
apresentado, assinale a alternativa correta:
(A)

O projeto tem maior nível de agregação de decisões
que o programa e este, mais que o plano.

(B)

O plano tem maior detalhamento das operações a
serem executadas que o programa e este, mais que
o projeto.

(C)

O programa é o documento que indica um conjunto
de projetos cujos resultados permitem alcançar o
objetivo maior de uma política pública.

(D)

O planejamento, plano, programa e projeto, são
expressões sinônimas que expressam a ação das
políticas sociais.

24
A palavra monitor vem do latim: monitum e significa
“aquele que dá conselho, que faz pensar, que adverte,
que
lembra”.
Considerando
os
aspectos
que
monitoramento do projeto social, analise as proposições
abaixo e assinale a alternativa correta:
I-

II -

22
A ciência, a arte, a escola, o teatro, a intelligentsia
profissional, a imprensa, todas as manifestações
culturais estão hoje a serviço da sociedade burguesa,
impregnados de seus princípios, de suas aspirações.
Não obstante, tanto as instituições do regime burguês
como o próprio desenvolvimento capitalista, de acordo
com a dialética da história, são fenômenos
contraditórios, armas de duplo fio: os meios de
desenvolvimento do domínio da classe burguesa são,
simultaneamente, e em igual medida:
(A)
os meios que contribuem para a superação do
proletariado, estímulos para a luta operária e sua
emancipação e para a abolição do domínio da
burguesia.
(B)
da ordem presente, nos espaços ocupacionais, que
não podem ser, unilateralmente, tributados, aos
IPEFAE

III -

(A)
(B)
(C)
(D)

Tem o propósito de subsidiar a gestão dos
programas com informações tempestivas,
simples e em quantidade adequada para a
tomada de decisão.
Tem o propósito de subsidiar a gestão dos
programas
com
informações
mais
aprofundadas
e
detalhadas
sobre
o
funcionamento e os efeitos do programa,
levantadas nas pesquisas de avaliação.
Proporcionam
rápida
apreensão
do
desempenho do programa, permitindo aos
gestores reagirem ainda dentro de um ciclo de
execução do programa.
Somente I está correta.
I e II estão corretas.
II e III estão corretas.
I e III estão corretas.

25
A violência doméstica ou intrafamiliar é um fenômeno
complexo e multideterminado, sendo cercada de
inúmeros fatores. Assinale a alternativa cujo conteúdo
5/

6

COORDENADOR DA CASA DE ABRIGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

apresenta uma causa, que pode ser considerada por si
só como de violência contra a criança e adolescente:
(A)
Exposição à violência urbana.
(B)
Situações não assistidas de dependência química
ou de transtorno mental.
(C)
Violência sexual.
(D)
Violência de gênero.
26
O Estatuto da Criança e do Adolescente tem a relevante
função, ao regulamentar o texto constitucional, de fazer
dando efetividade aos princípios da norma pátria. O
princípio que rege a aplicação da medida de proteção,
que estabelece a interpretação e aplicação de toda e
qualquer norma contida no ECA dever ser voltada à
proteção integral e prioritária dos direitos de que
crianças e adolescentes são titulares, é o princípio da (o):
(A)
Condição da criança e do adolescente como sujeitos
de direitos.
(B)
Proteção integral e prioritária.
(C)
Responsabilidade primária e solidária do poder
público.
(D)
Interesse superior da criança e do adolescente.
27
João Pedro tem 15 anos de idade e pretende participar
dos jogos regionais de judô. Sendo assim, viajará
sozinho para a cidade vizinha que é comarca contígua à
de seu município e se hospedará em hotel enquanto
durarem os jogos. De acordo com o Estatuto da Criança
e do Adolescente, João Pedro:
(A)

Precisa de autorização judicial para se hospedar,
mas não para viajar.

(B)

Precisa de autorização judicial para se hospedar e
também para viajar.

(C)

Não precisa de autorização
hospedar e nem para viajar.

(D)

Não precisa de autorização judicial desde que
completos 15 anos e 1 dia.

judicial

para

complexidade e no Plano Nacional de Promoção,
Proteção e Defesa de Direitos de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. O
Serviços de Acolhimento em Família Acolhedora deve
organizar-se segundo:
(A)
Os princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e
do Adolescente, especialmente no que se refere à
habitualidade e à perpetuação do acolhimento.
(B)
Ao investimento na exoneração à família de origem,
nuclear ou extensa.
(C)
À preservação da quebra de vínculo afetivo entre
grupos de irmãos.
(D)
A permanente articulação com a Justiça da Infância
e da Juventude e a rede de serviços.
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O Serviço de acolhimento que oferece apoio e moradia
subsidiada a grupos de jovens em situação de
vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos
familiares rompidos ou extremamente fragilizados, em
processo
de
desligamento
de
instituições
de
acolhimento, que não tenham possibilidade de retorno à
família de origem ou de colocação em família substituta e
que não possuam meios para auto sustentação, é a (o):
(A)
Abrigo institucional
(B)
Casa lar
(C)
República
(D)
Família acolhedora

___________

se
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Melissa tem 8 anos e reside em um orfanato situado na
cidade de Pirapora do Sauipe. Após conhecer Mauro e
Maria seus possíveis adotantes, se nega a ser adotada
pelo referido casal por não simpatizar com sua provável
nova família. De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, Melissa agiu:
(A)

Errado, pois o ECA não permite jamais negar
adoção.

(B)

Certo, pois já possui idade para optar pela sua
adoção.

(C)

Errado, pois só é possível fazer essa escolha após
os 12 anos.

(D)

Certo, pois a partir dos 6 anos a criança já decide
sobre sua adoção.

29
O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora,
encontra-se contemplado, expressamente, na Política
Nacional de Assistência Social (2004), como um dos
serviços de proteção social especial de alta
IPEFAE
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