PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
Estado de São Paulo

COORDENADOR DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCURSO PÚBLICO
02/2019

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
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"Após entrevista coletiva concedida a jornalistas nesta
manhã na residência oficial, o presidente da Câmara dos
Deputados fez um balanço positivo da agenda da Casa
neste ano. Ele destacou a aprovação da reforma da
Previdência e do novo marco legal do saneamento
básico. A reforma da Previdência aprovada pelo
Congresso aumenta o tempo para se aposentar, limita o
benefício à média de todos os salários, eleva as alíquotas
de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS
e estabelece regras de transição para os atuais
assalariados. Já o marco do saneamento aprovado pelos
deputados facilita a privatização de estatais do setor,
exige licitação para a contratação desses serviços e
prorroga o prazo para o fim dos lixões."
Fonte: Agência Câmara Notícias, 19/12/2019. Disponível em
<https://tinyurl.com/yx4s2tjb>

Quem foi o presidente da Câmara Federal em 2019?
(A)

David Samuel Alcolumbre Tobelem

(B)

Eduardo Cosentino da Cunha

(C)

Delegado Waldir

(D)

Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia

02
" O ano de 2019 foi conturbado para os membros do
Supremo Tribunal Federal (STF). Em meio a diversas
votações controversas, como a derrubada da prisão em
segunda instância e a criminalização da homofobia, e
protestos de rua que os colocaram como alvo, o número
de pedidos de impeachment dos magistrados atingiu
neste ano um patamar recorde. Desde janeiro, foram 14
representações contra integrantes da Corte, cinco a mais
do que no ano passado. O presidente do STF é o mais
visado. Metade das tentativas protocoladas neste ano
foram para que ele perdesse o cargo. No entanto, o
Senado, responsável por dar continuidade aos pedidos,
engavetou todos os pedidos de destituição dos
magistrados. Veja a seguir os sete julgamentos com
maior repercussão neste ano: 1. Criminalização da
homofobia; 2. Competência da Justiça eleitoral; 3.
Crédito tributário da Zona Franca de Manaus; 4.
Privatização de subsidiárias; 5. Ordem das alegações em
casos de delação premiada; 6. Fim da prisão em 2ª
instância; 7. Compartilhamento de dados pelo Coaf."
Fonte: CERIONI, Clara. "Relembre as 7 votações no STF que definiram 2019", Exame,
28/12/2019. Disponível em < https://tinyurl.com/qrct7l4>

Quem era o presidente do Supremo Tribunal Federal em
2019?
(A)

Dias Toffoli

(B)

Gilmar Mendes

(C)

Jair Bolsonaro

(D)

Rodrigo Maia

IPEFAE
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Texto para as questões de 03 a 09
Hanseníase e as histórias de um Brasil que está na Idade
Média
Por André Biernath

(...)
Você sabia que o Brasil é um dos únicos países do
mundo que ainda registra casos de hanseníse? Nós só
ficamos atrás da Índia num inglório ranking mundial e
respondemos por 90% das ocorrências dela no
continente americano. Por ano, 27 mil indivíduos
recebem o diagnóstico por aqui. Roraima, Pará, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins são os estados
com as estatísticas mais graves.
A hanseníase é causada por uma bactéria chamada
Mycobacterium leprae, transmitida de um indivíduo para
outro por meio de gotículas de saliva, que entram pela
boca e pelo nariz. O micro-organismo se instala nos
nervos periféricos do corpo, bem próximo à pele, e fica
ali durante anos, sem dar sintomas. Ele demora muito
tempo para se reproduzir: a título de comparação, ele
leva 15 dias para dar origem a um novo bacilo, enquanto
a bactéria da tuberculose, por exemplo, se replica a cada
24 horas. Mas chega um momento em que sua presença
na região diminui a sensibilidade e desemboca em sérias
lesões.
Acontece que cerca de 90% das pessoas possuem
defesa natural contra o agente infeccioso. Mas há 10%
que estão vulneráveis a ele e podem vir a desenvolver o
problema. Outro dado que mostra a perplexidade do
quadro brasileiro: o diagnóstico da condição é fácil, feito
no consultório do médico, sem necessidade de exames
mais complexos. O tratamento, por sua vez, é simples e
consiste no uso de dois ou três antibióticos por alguns
meses. Depois desse tempo, a bactéria acaba extirpada
do organismo e a cura está garantida.
(...)
A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre,
publicou um artigo em que rememora episódios da
hanseníase no Brasil. Durante vários séculos, os
portadores da doença foram tratados com extremo
preconceito por aqui. Eles eram proibidos de comer,
dormir ou casar com pessoas saudáveis, não podiam
tocar em comidas nos mercados e nem entrar em
algumas cidades, como São Paulo. “Os filhos dos
leprosos não podiam ser batizados como as outras
crianças pelo risco de poluírem as águas da pia
batismal”, escreve.
No texto de Letícia, um episódio com hansenianos
brasileiros chama atenção pela similaridade com The
Walking Dead, série norte-americana de zumbis
produzida pelo canal de televisão AMC. Nos idos de 1800,
uma lenda dizia que o doente ficaria curado da doença se
fosse capaz de infectar outras sete pessoas. Na tentativa
de se livrar da encrenca, um grupo de leprosos resolveu
invadir uma cidade no norte do estado de São Paulo (não
se sabe qual município ao certo) e atacou os moradores,
que, assustados, responderam com armas e porretes.
Aqueles que conseguiram fugir saíram correndo por uma
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estrada e encontraram uma criança, que foi agredida a
dentadas até sangrar.
Infelizmente, desse episódio bárbaro para os dias de hoje
o cenário pouco mudou. O preconceito é tão grande que
preferimos esquecer e ignorar a existência da doença e
dos indivíduos acometidos por ela. A troca de nome de
lepra para hanseníase parece ter mais confundido do que
ajudado a aplacar a intolerância.
(...)
Segundo o dermatologista Marco Andrey Cipriani,
presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia, os
principais sintomas da condição:
“Nas formas iniciais, a hanseníase se manifesta por anos
através de dormências, cãibras e formigamentos em
áreas definidas do corpo. Esses sinais ficam mais
comuns nos meses frios do ano. Depois, surgem lesões
de pele esbranquiçadas e avermelhadas, ou nódulos
espalhados pelo corpo, na face e nas orelhas. Todas
essas lesões vêm acompanhadas de alterações de
sensibilidade. Um bom teste é tocar com a mão ou com
algum objeto no local machucado e, depois, numa região
próxima. Se você sentir diferença no tato, é
importantíssimo procurar o médico o quanto antes”.
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médico, sem necessidade de exames mais complexos”
está corretamente reescrita:
(A)
(...) o diagnóstico da condição é fácil, feito no
consultório do médico e não se necessitam de
exames mais complexos.
(B)
(...) o diagnóstico da condição é fácil, feito no
consultório do médico, sem que se necessitem de
exames mais complexos.
(C)
(...) o diagnóstico da condição é fácil, feito no
consultório do médico e não se necessita de exames
mais complexos.
(D)
(...) o diagnóstico da condição é fácil, feito no
consultório do médico e não há que se necessitem
de exames mais complexos.
06
Em “Eles eram proibidos de comer, dormir ou casar com
pessoas saudáveis, não podiam tocar em comidas nos
mercados e nem entrar em algumas cidades, como São
Paulo”, a expressão em destaque traduz ideia de:
(A)
Soma
(B)
Oposição
(C)
Causa
(D)
Consequência

FONTE: https://saude.abril.com.br/blog/tunel-do-tempo/hanseniase-e-as-historias-deum-brasil-que-esta-na-idade-media/ - com adaptações.

03
Em “A hanseníase é causada por uma bactéria chamada
Mycobacterium leprae, transmitida de um indivíduo para
outro por meio de gotículas de saliva, que entram pela
boca e pelo nariz. O micro-organismo se instala nos
nervos periféricos do corpo, bem próximo à pele, e fica
ali durante anos, sem dar sintomas. Ele demora muito
tempo para se reproduzir: a título de comparação, ele
leva 15 dias para dar origem a um novo bacilo, enquanto
a bactéria da tuberculose, por exemplo, se replica a cada
24 horas. Mas chega um momento em que sua presença
na região diminui a sensibilidade e desemboca em sérias
lesões”, os termos em destaque são responsáveis pela
coesão textual. Sendo assim, pode-se afirmar que esses
termos recuperam:
(A)
Bactéria Mycobacterium leprae
(B)
Indivíduo
(C)
Gotículas de saliva
(D)
Boca e nariz

07
O texto jornalístico se vale, em geral, de uma variante
linguística formal. No entanto, em alguns momentos, o
autor lança mão de um registro mais informal, dado o
tipo de mídia em que é veiculado e o tipo de público a
que se dirige. Assinale a alternativa que contenha uma
palavra ou expressão de variante linguística informal,
próxima da coloquialidade:
(A)
Ele demora muito tempo para se reproduzir: a título
de comparação, ele leva 15 dias para dar origem a
um novo bacilo (...).
(B)
A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre,
publicou um artigo em que rememora episódios da
hanseníase no Brasil.
(C)
Na tentativa de se livrar da encrenca, um grupo de
leprosos resolveu invadir uma cidade no norte do
estado de São Paulo (...).
(D)
A troca de nome de lepra para hanseníase parece
ter mais confundido do que ajudado a aplacar a
intolerância.
08

04
Em “Mas há 10% que estão vulneráveis a ele e podem vir
a desenvolver o problema”, se substituíssemos o termo
destacado por bactéria, teríamos:
(A)
Mas há 10% que estão vulneráveis a bactéria e
podem vir a desenvolver o problema.
(B)
Mas há 10% que estão vulneráveis à bactéria e
podem vir a desenvolver o problema.
(C)
Mas há 10% que estão vulneráveis à bactéria e
podem vir à desenvolverem o problema.
(D)
Mas há 10% que estão vulneráveis a bactéria e pode
vir a desenvolverem o problema.
05
Assinale a alternativa em que a passagem “(...) o
diagnóstico da condição é fácil, feito no consultório do
IPEFAE

Em “A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre,
publicou um artigo em que rememora episódios da
hanseníase no Brasil”, substituindo o termo em destaque
pelo verbo lembrar, teríamos:
(A)
A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre,
publicou um artigo em que lembra de episódios da
hanseníase no Brasil.
(B)
A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre,
publicou um artigo de que lembra de episódios da
hanseníase no Brasil.
(C)
A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre,
publicou um artigo em cujo lembra episódios da
hanseníase no Brasil.
(D)
A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre,
publicou um artigo em que lembra episódios da
hanseníase no Brasil.
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09

12

No último parágrafo do texto, as aspas se justificam
porque:
(A)
É uma citação literal.
(B)
Há nela palavras estrangeiras, não incorporadas à
língua.
(C)
Contém gírias e expressões coloquiais.
(D)
Marca a ironia da afirmação.

Ao final do ano letivo, o professor contabilizou a média
das notas, na escala de 0 a 10, de todos seus 120 alunos.
Analisando os resultados, observou que 15% dos alunos
obtiverem rendimento insuficiente, com média entre 0 e
5, e foram automaticamente reprovados. Do restante,
metade obteve média entre 5 e 6, e ficou de recuperação,
e, do restante, apenas 1 em cada 10 alunos alcançou a
nota máxima. Aproximadamente quantos alunos
obtiveram nota 10?

MATEMÁTICA

¿?

(A)

02 alunos

10

(B)

05 alunos

A imagem abaixo apresenta uma roleta na sua posição
inicial, indicada pelo triângulo branco que aponta para o
número 1.

(C)

10 alunos

(D)

25 alunos

Supondo que a roleta gire 2.070 graus no sentido horário,
qual número ficará apontado pelo triângulo branco?
(A)

Número 1

(B)

Número 4

(C)

Número 7

(D)

Número 10

ÁREA PARA
RASCUNHO

11
Observe a pequena estória abaixo, analise as relações
lógicas entre as proposições e responda.
Mateus entrou para família há pouco tempo e a novidade
exigiu com que seus pais, seu irmão e sua avó se
organizassem para garantir sua ida à escola desde cedo.
Assim, se Mateus vai à escola, então ou seu pai vai leválo ou sua mãe vai buscá-lo. Se sua mãe vai buscá-lo, seu
irmão vai ao clube. Mas seu irmão vai ao clube se e
somente se não for verdade que seu professor não vai
dar treino naquele dia. Se Mateus não vai à escola, então
sua avó vai buscá-lo em casa.
Sabendo que o pai de Mateus não vai levá-lo à escola e o
professor de seu irmão não vai dar treino naquele dia,
pode-se concluir que:
(A)

O professor do irmão de Mateus não vai dar treino
naquele dia e seu irmão vai clube.

(B)

A avó de Mateus não vai buscá-lo em casa ou sua
mãe vai buscá-lo na escola.

(C)

O pai de Mateus não vai levá-lo à escola e sua mãe
vai buscá-lo.

(D)

Mateus não vai à escola e sua mãe não vai buscá-lo.

IPEFAE
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
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(C)

13
Após iniciar uma sessão no Windows 10, um funcionário
resolveu organizar sua Área de Trabalho, arrastando
alguns arquivos para a pasta Documentos e alguns
atalhos de programas pouco utilizados para a Lixeira.
Levando em consideração essa ação, analise as
alternativas e assinale a correta.
(A)

(B)
(C)

(D)

Os programas que tiveram seus atalhos enviados à
Lixeira podem ser reinstalados através da opção de
recuperação disponibilizada no menu auxiliar do
diretório.
Não será mais possível executar os programas que
tiveram seus atalhos enviados à Lixeira.
Os ícones que representam os arquivos arrastados
para a pasta Documentos não mais aparecem na
Área de Trabalho.
Os arquivos arrastados para a pasta Documentos
automaticamente geram atalhos na Área de
Trabalho.

14
É bastante costumeiro que, em e-mails profissionais,
haja a necessidade de anexar documentos para envio,
por isso, a maioria dos clientes de e-mail atuais exibem
um ícone por meio do qual é possível realizar o
procedimento. Qual símbolo padrão da funcionalidade de
anexar documentos na maioria dos clientes de e-mail?

(A)

(B)

(C)

(D)

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
15
A política de assistência social é composta por
programas, projetos, serviços e benefícios, que devem
ser prestados pelo Estado e, de modo complementar,
pelas entidades de assistência social. Considerando as
Ações de Proteção Social Básica, assinale a alternativa
correta:
(A)
O Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) é
um conjunto de ações continuadas desenvolvidas
necessariamente nos Centros de Referência da
Assistência Social (CRAS).
(B)
O BPC é um benefício da política de assistência
social, que consiste exclusivamente no pagamento
de um salário mínimo mensal às pessoas idosas
com 65 anos ou mais.
IPEFAE

(D)

O Programa de Acompanhamento e Monitoramento
do Acesso e Permanência das Pessoas com
Deficiência Beneficiárias do BPC visa promover o
acesso e permanência na escola às pessoas,
preferencialmente maiores de 18 anos de idade.
Serviço Socioeducativo constitui-se em serviço
socioeducativo de convívio de assistência social
destinado a jovens de 12 a 15 anos que se
encontram em situações específicas.

16
A principal deliberação da IV Conferência Nacional de
Assistência Social, realizada em dezembro de 2003, foi a
construção e implementação do SUAS. Considerando os
níveis de gestão do SUAS, assinale a alternativa correta:
(A)
Gestão Inicial significa a adesão do município ao
sistema em um grau ulterior, onde há a utilização de
recursos enviados posteriormente à implantação do
SUAS.
(B)
Gestão plena significa a execução do município dos
serviços e administração das transferências já
efetuadas antes da implantação do SUAS.
(C)
Gestão Básica é onde o município compromete-se
com a cobertura de proteção social básica e com a
oferta de programas, projetos e serviços
socioassistenciais que fortaleçam vínculos familiares
e comunitários.
(D)
Gestão Plena é onde o município possui as
condições para executar a gestão das ações de
assistência social básica, repassando a oferta de
serviços socioassistenciais à União por meio da
gestão tripartite.
17
A proteção social, referente à assistência social, se
ocupa do enfrentamento de vulnerabilidades, riscos,
vitimizações, fragilidades e contingências ocasionadas a
indivíduos e famílias na trajetória de seu ciclo de vida.
Considerando os níveis de assistência social, assinale a
alternativa que se refere corretamente à proteção social
básica:
(A)
É manifestada na responsabilidade de garantir
condições dignas de vida quando ocorre a violação
de direitos socioassistenciais.
(B)
É caracterizada pelo aspecto antecipador e proativo
para evitar o agravamento de vulnerabilidades,
atuando na redução do risco social nos territórios.
(C)
É dirigida aos cidadãos e às famílias que vivem
situações de negligência, abandono, ameaça, maus
tratos, violações físicas/psíquicas, discriminações
sociais e transgressão aos direitos humanos e
sociais.
(D)
Oferece atenção às famílias e indivíduos que se
encontram sem referência e/ou em situação de
ameaça, onde necessitam de ações de proteção
especial temporária, fora de seu núcleo familiar ou
comunitário.
18
Embora todas as ações de seguridade social sejam
direitos fundamentais de prestação material, cada uma
das ações tem âmbito de proteção específico, o que as
diferenciam
substancialmente.
Considerando
os
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aspectos legais sobre a questão, assinale a alternativa
correta:
(A)
A assistência social será prestada a quem dela
necessitar (universalidade da cobertura e do
atendimento), porém há sempre de se avaliar a
condição econômica, restringindo-se às pessoas de
menor poder aquisitivo.
(B)
A assistência social se expressa pela previdência
social que independe de contribuição prévia para
geração de direitos subjetivos.
(C)
Assistência social é política pública contributiva, com
natureza de seguro social.
(D)
O critério para estabelecimento dos usuários das
políticas socioassistenciais, daqueles em situação
de vulnerabilidade e risco social, deve ser definido
de forma relativa.
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são objetivos das Políticas Públicas de Assistência
Social:
(A)
Garantir os máximos sociais, ao provimento de
condições para atender contingências sociais e à
privatização dos direitos sociais.
(B)
Prover serviços, programas, projetos e benefícios de
proteção social básica e, ou, especial para famílias,
indivíduos e grupos que deles necessitarem.
(C)
Contribuir com a inclusão e a inequidade dos
usuários e grupos específicos, restringindo o acesso
aos bens e serviços socioassistenciais básicos e
especiais, em áreas urbana e rural.
(D)
Assegurar que as ações no âmbito da assistência
social não tenham a centralidade na família, e que
garantam a convivência familiar e não comunitária.
22

19
As diretrizes da NOB-RH/SUAS orientam a ação de
gestores das três esferas de governo, trabalhadores e
representantes das entidades de assistência social que,
cotidianamente, lidam com os desafios para a
implantação do SUAS. Quanto ao quadro de pessoal, de
acordo com as atribuições dos diferentes níveis de
gestão do SUAS, definidas na NOB/SUAS, assinale a
alternativa correta:
(A)
Para
atender
aos
princípios
e
diretrizes
estabelecidos para a política de Assistência Social, a
gestão do trabalho no SUAS deve ocorrer com a
preocupação de estabelecer uma Política Nacional
de Capacitação que promova a qualificação de
trabalhadores, gestores e conselheiros da área.
(B)
Nos serviços públicos, o preenchimento de cargos,
mesmo que não sejam criados por lei, para suprir as
necessidades dos serviços deve ocorrer por meio de
nomeação dos aprovados em concursos públicos.
(C)
De acordo com as atribuições dos diferentes níveis
de gestão do SUAS, definidas na NOB/SUAS,
compete a cada uma delas contratar e manter o
quadro de pessoal qualificado academicamente e
por profissões regulamentadas por Lei, em
quantidades previamente estabelecida pela União.
(D)
A qualidade dos serviços socioassistenciais
disponibilizados à sociedade independe da
estruturação do trabalho, da qualificação e
valorização dos trabalhadores atuantes no SUAS.

São atribuições, privativas, do Assistente Social:
(A)
Orientar indivíduos e grupos de diferentes
segmentos sociais, no sentido de identificar recursos
e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na
defesa de seus direitos.
(B)
Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais,
em matéria relacionada às políticas sociais, no
exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e
sociais da coletividade.
(C)
Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas
sociais junto a órgãos da administração pública,
direta ou indireta, empresas, entidades e
organizações populares.
(D)
Coordenar seminários, encontros, congressos e
eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço
Social.
23
A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar
os direitos sociais do idoso, criando condições para
promover sua autonomia, integração e participação
efetiva, na sociedade. Sobre o tema, analise os excertos:
I-

o processo de envelhecimento diz respeito à
sociedade em geral, devendo ser objeto de
conhecimento e informação para todos.

II -

participação do idoso, através de suas
organizações representativas, na formulação,
implementação e avaliação das políticas,
planos, programas e projetos a serem
desenvolvidos.

III -

implementação de sistema de informações que
permita a divulgação da política, dos serviços
oferecidos, dos planos, programas e projetos
em cada nível de governo.

IV -

as diferenças econômicas, sociais, regionais e,
particularmente, as contradições entre o meio
rural e o urbano do Brasil deverão ser
observadas pelos poderes públicos e pela
sociedade em geral, na aplicação desta lei.

20
O BPC integra a Proteção Social Básica no âmbito do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e para
acessá-lo não é necessário ter contribuído com a
Previdência Social. Considerando a cumulação com
outro benefício, o BPC não poderá ser acumulado:
(A)
Com seguro desemprego.
(B)
Com benefícios da assistência médica.
(C)
Com pensões especiais de natureza indenizatória.
(D)
Com remuneração advinda de contrato de
aprendizagem.
21
A Política Pública de Assistência Social realiza-se de
forma integrada às políticas setoriais, considerando as
desigualdades socioterritoriais. Considerando a PNAS,
IPEFAE

São diretrizes da
apresentadas, em:
(A)
(B)

Política

Nacional

do

Idoso

as

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

III e IV, apenas.
I e IV, apenas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

(D)

24
De acordo com a Política Nacional do Idoso, na
implementação dessa política, são competências dos
órgãos e entidades públicos na área da educação:
(A)
promover a capacitação de recursos para
atendimento ao idoso.
(B)
desenvolver programas educativos, especialmente
nos meios de comunicação, a fim de informar a
população sobre o processo de envelhecimento.
(C)
incluir a Geriatria como especialidade clínica, para
efeito de concursos públicos federais, estaduais, do
Distrito Federal e municipais.
(D)
promover simpósios, seminários e encontros
específicos.

Os Cras e os Creas são unidades públicas estatais
instituídas no âmbito do Suas, que possuem
interface com as demais políticas públicas e
articulam, coordenam e ofertam os serviços,
programas, projetos e benefícios da assistência
social.

27
A LOAS garante a pessoa com deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família a garantia
de:
(A)
½ salário mínimo mensal.
(B)
1 salário mínimo mensal.
(C)
30% do salário mínimo vigente, mensalmente.
(D)
R$ 500,00 mensais, reajustados pela inflamação do
ano anterior.

25

28

A Administração Pública Federal responsável pela
coordenação da Política Nacional de Assistência Social,
deve elaborar e submeter os programas anuais e
plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Nacional
de Assistência Social (FNAS) a qual dos órgãos abaixo?
(A)
Conselho Nacional da Seguridade Social.
(B)
Conselho Nacional de Saúde.
(C)
Conselho Nacional de Assistência Social.
(D)
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos.

A LOAS entende como princípio da Assistência Social, a
_____________, a fim de tornar o destinatário da ação
assistencial alcançável pelas demais políticas públicas.

26

29

As entidades e organizações de assistência social
vinculadas ao Suas celebrarão convênios, contratos,
acordos ou ajustes com o poder público para a
execução, garantido financiamento integral, pelo Estado,
de serviços, programas, projetos e ações de assistência
social, nos limites da capacidade instalada, aos
beneficiários abrangidos por esta Lei, observando-se as
disponibilidades orçamentárias. Sobre essas entidades
e organizações descritas pela LOAS, considere a
alternativa correta:
(A)
As proteções sociais, básica e especial, serão
ofertadas precipuamente no Centro de Referência
de Assistência Social (Cras) e no Centro de
Referência Especializado de Assistência Social
(Creas), respectivamente, e pelas entidades sem fins
lucrativos de assistência social, saúde, cultura de
paz e lazer.
(B)
O Creas é a unidade pública municipal, de base
territorial, localizada em áreas com maiores índices
de vulnerabilidade e risco social, destinada à
articulação dos serviços socioassistenciais no seu
território de abrangência e à prestação de serviços,
programas e projetos socioassistenciais de proteção
social básica às famílias.
(C)
O Cras é a unidade pública de abrangência e gestão
municipal, estadual ou regional, destinada à
prestação de serviços a indivíduos e famílias que se
encontram em situação de risco pessoal ou social,
por violação de direitos ou contingência, que
demandam intervenções especializadas da proteção
social especial.

Sobre
a
Tipificação
nacional
de
Serviços
Socioassistenciais é correto afirmar que:
(A)
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família – PAIF são - Serviços de Proteção Social
Especial de Média Complexidade.
(B)
Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para
pessoas com deficiência e idosas são Serviço de
Proteção Social Básica no domicílio para pessoas
com deficiência e idosas.
(C)
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora são
Serviços de Proteção Social Especial de Alta
Complexidade.
(D)
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de
Rua são Serviços de Proteção Social Especial de
Alta Complexidade.

IPEFAE

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a
lacuna do texto:
(A)
Supremacia do atendimento.
(B)
Igualdade de direitos no acesso.
(C)
Divulgação ampla dos benefícios.
(D)
Universalização dos direitos sociais.

30
Com relação à Matriz Padronizada para Fichas de
Serviços
Socioassistenciais,
o
equipamento
recomendado
para
a
realização
do
serviço
socioassistencial deve ser indicado no item:
(A)
Provisões.
(B)
Abrangência.
(C)
Unidade.
(D)
Condições de acesso.

___________
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