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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
este CADERNO DE PROVAS contém, 10(dez) questões de Português, 10

(dez) questões de Matemática, e 20 (vinte) questões Específicas para o
cargo de ORIENTADOR SOCIAL, sem repetição ou falha.

b)
1(um) CARTÃO RESPOSTA.
2.
Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário,
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.
3.
Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
4.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR
ou MANCHAR.
5.
SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública o candidato que:
a)
Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou
fontes de consultas de qualquer espécie.
b)
Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA.
c)
Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA
quando terminar o tempo estabelecido.
d)
Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA.
6.
O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após
1(uma) hora contada a partir do efetivo início.
7.
O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer
momento.
8.
Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.
9.
O tempo disponível para realização desta prova é de 4(quatro) horas, estando
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA.
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos.

Boa Prova!

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL
Setembro/2014
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Língua Portuguesa

Texto para as questões 1, 2 e 3:

LER, ESCREVER E FAZER CONTA DE CABEÇA

“A professora gostava de vestido branco, como os anjos de maio. Carregava sempre
um lenço dobrado dentro do livro de chamada ou preso no cinto, para limpar as mãos,
depois de escrever no quadro-negro. Paninho bordado com flores, pássaros,
borboletas. Ela passava o exercício e, de mesa em mesa, ia corrigindo. Um cheiro de
limpeza coloria o ar quando ela passava. Sua letra, como era bem desenhada,
amarradinha uma na outra!
(...)
Ninguém tinha maior paciência, melhor sabedoria, mais encanto. E todos gostavam de
aprender primeiro, para fazê-la feliz. Eu, como já sabia ler um pouco, fingia não saber e
aprendia outra vez. Na hora da chamada, o silêncio ficava mais vazio e o coração quase
parado, esperando a vez de responder “presente”. Cada um se levantava, em ordem
alfabética e, com voz alta, clara, vaidosa, marcava sua presença e recebia uma bolinha
azul na frente do nome. Ela chamava o nome por completo, com o pedaço da mãe e o
pedaço do pai. Queria ter mais nome, pra ela me chamar por mais tempo.
O giz, em sua mão, mais parecia um pedaço de varinha mágica de fada, explicando os
mistérios. E, se economizava o quadro, para caber todo o ponto, nós também
aproveitávamos bem as margens do caderno, escrevendo nas beiradinhas das folhas.
Não acertando os deveres, Dona Maria elogiava a letra, o raciocínio, o capricho, o
aproveitamento do caderno. A gente era educado para saber ser com orgulho. Assim,
a nota baixa não trazia tanta tristeza.
(...)
Nas aulas de poesia, Dona Maria caprichava. Abria o caderno, e não só lia os poemas,
mas escrevia fundo em nossos pensamentos as idéias mais eternas. Ninguém
suspirava, com medo da poesia ir embora: Olavo Bilac, Gabriela Mistral, Alvarenga
Peixoto e “Toc, toc, tamanquinhos”. Outras vezes declamava poemas de um poeta
chamado Anônimo. Ele escrevia sobre tudo, mas a professora não falava de onde vinha
nem onde tinha nascido. E a poesia ficava mais indecifrável.”
(Bartolomeu Campos de Queirós)

1. De acordo com o texto, o autor está fazendo a descrição de:
A) uma professora.
B) uma sala de aula.
C) uma escola.
D) aulas de poesia.
E) um poeta anônimo.
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2. Para o autor, o silêncio na hora da chamada demonstrava:
A ) vontade de estudar poesia.
B) obediência às regras da escola.
C) medo de ser punido.
D) orgulho de saber o alfabeto.
E) respeito pela professora.
3. Observe: “Assim, a nota baixa não trazia tanta tristeza”. Nessa frase, a palavra
“assim” tem sentido de:
A) explicação.
B) consequência.
C) conclusão.
D) tempo.
E) educação.

Texto para a questão 4:

(www.google.com.br)
4. Nas tirinhas de Chico Bento, o seu modo de falar é um retrato da linguagem:
A) literária.
B) caipira.
C) culta.
D) gíria.
E) técnica.
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5. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas:
A) proteína - máquina - bambú.
B) naturêza - poluído - colégio.
C) conteúdo - petróleo - querosêne.
D) crisântemo - substância - maracujá.
E) política - senadôr - eleitôr.
6. De acordo com a Nova Ortografia, qual das palavras abaixo deve ser escrita sem o
acento gráfico:
A) herói.
B) assembléia.
C) têm (verbo, 3ª pessoa do plural).
D) detém (verbo, 3ª pessoa do singular).
E) pôde (verbo, 3ª pessoa do singular, Pretérito Perfeito do Indicativo).
7. Em qual das alternativas abaixo o uso do acento indicativo de crase está
corretamente empregado?
A) Entrada proibida à menores de 18 anos.
B) Respeite à sinalização.
C)Tráfego proibido à bicicletas.
D) Obras à 100 metros.
E) Obedeça à sinalização.
8. A colocação do pronome oblíquo átono deve obedecer às regras da língua culta e
da eufonia (bom som). Assinale a alternativa que está coerente com essas regras.
A) Ele já me tinha dado um grande susto naquela noite.
B) Em se tratando-se de esporte, ele prefere o futebol.
C) Se não fosse a chuva, acompanhar-te-ia até a igreja.
D) Não foi trabalhar, porque não foram oferecidas-lhes as informações salariais.
E) Convido-o a fazere-lhes as devidas observações.
9. Quanto à sintaxe de concordância verbo-nominal, assinale a frase que obedece
aos preceitos da língua culta escrita:
A) Bateu três horas no relógio da matriz.
B) Fazem mais de cem anos que a Lei Áurea foi assinada.
C) Na ocasião do centenário do município, bem menas pessoas participaram das
comemorações.
D) Havia muitos candidatos esperando chegar o dia da prova.
E) Anexo ao orçamento solicitado, seguem as fotos para análise e
encaminhamentos.
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10. Qual das modalidades de texto abaixo NÃO se encaixa no formato da redação
oficial:
A) Dissertação.
B) Requerimento.
C) Ofício.
D) Memorando.
E) Circular.
_______________________________________________________________________

Matemática

11. Considere as afirmações:
(
(
(

) Todo número real elevado ao expoente 0 (zero) é igual a igual a 1(um).
) (3%)2 = 0,09%
) 0,9999... = 1

Assinale a alternativa correta:
A) F – V – V;
B) V – F – F;
C) V – F – V;
D) F – F – F;
E) V – V – V.
12. Com base nas alternativas:
I)
II)
III)
IV) A

metade de

é

Determine a quantidade de alternativas CORRETAS:
A) 3

B) 0

C) 1

D) 2
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E) 4

13. Assinale a afirmativa INCORRETA:
A) O conjunto dos números irracionais e também conhecido como o conjunto dos
números que NÃO pode ser representado na forma fracionária.
B) Os números inteiros, os decimais exatos e as dízimas periódicas são números
racionais.
C ) Todo número real elevado a um expoente par é sempre um número real não
negativo.
D) Para cada dízima periódica existe uma fração geratriz.
E) considere e dois números naturais, então
e
é também um
número natural.
14. Com base no conjunto dos números reais e suas operações, assinale a afirmativa
CORRETA:

5 = 0,555
9
B) Considere e números reais, então
A)

C) Para todo

,

.

.

D)
E)
15. D. Maria, sentindo algumas dores, consultou com o Dr. “Cura tudo”. O Dr.
receitou um tratamento de 15 dias, com os medicamentos A, B e C. O medicamento
A deve ser ingerido de 4 em 4 horas, o medicamento B a cada 5 horas e o
medicamento C a cada 6 horas. Se D. Maria, iniciou o tratamento tomando os três
medicamentos simultaneamente, então o número de vezes que ela tomará os três
medicamentos juntos durante o tratamento será de:
A) 4 vezes;
B) 7 vezes;
C) 5 vezes;
D) 6 vezes;
E) 9 vezes.
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16. O mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, respectivamente, entre os
números 12 e 18 é:
A) 36 e 6;
B) 6 e 36;
C) 216 e 2;
D) 216 e 6;
E) 36 e 2.
17. Assinale a alternativa que representa o número

.

A)
B)
C)
D)
E)
18. Na fábrica de suco “Tudo de Bom”, três torneiras, de mesma vazão, abertas
simultaneamente enchem um tanque em 150 minutos. Em quanto tempo, pode-se
encher o mesmo tanque, se abrirmos cinco torneiras, todas de mesma vazão às
anteriores.
A) 250 min;
B) 1h e 30 min;
C) 2 horas;
D) 100 minutos;
E) 2,5 horas;
19. Em uma determinada classe do Colégio “Estudar é bom d+”, apenas

dos

estudantes ficaram em exame final na disciplina de Matemática. Sabendo que a
classe é composta por 48 estudantes, determine a quantidade de alunos que
aprovaram sem a necessidade de exame final.
A) 12 estudantes;
B) 18 estudantes;
C) 20 estudantes;
D) 30 estudantes;
E) 40 estudantes.
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20. Na cidade histórica “Dom Pedro e Carlota Joaquina”, a construção da igreja está
datada no ano de MDCCXLIV. Sendo assim, neste ano de 2014, a igreja está
completando quantos anos?
A) 230
B) 248
C) 270
D) 198
E) 176
_______________________________________________________________________
Específicas:

21. Em relação às atribuições do Orientador Social, leia atentamente as afirmativas,
coloque nas questões V (verdadeiro) quando a afirmação for correta e F (falso)
quando a afirmação for incorreta. Após assinale a questão que contempla a ordem
correta das alternativas:
( ) No Peti, o orientador Social tem função exercida por profissional de no mínimo
nível médio, responsável pela realização dos “encontros” com crianças e
adolescentes, e pela criação de um ambiente de convivência, participativo e
democrático (atuação permanente).
( ) no Peti, um Orientador Social não poderá assumir mais de um grupo. O número de
Orientadores Sociais deve ser definido levando-se em conta o período de
funcionamento de cada núcleo, a carga horária destinada ao Orientador Social em
cada grupo, se as atividades são desenvolvidas em parceria com outras políticas,
especificidades locais, dentre outros.
( ) O orientador poderá realizar articulação com a Política de Educação para a garantia
de inclusão, permanência e bom desempenho escolar das crianças/adolescentes
retiradas do trabalho.
( ) O orientador poderá realizar Articulação com a Política de Trabalho para a
efetividade do acompanhamento familiar realizado pela assistência, na perspectiva
de sua contribuição como o enfrentamento à pobreza, evitando adentrar nas
questões da política pública.
A ordem CORRETA de cima para baixo das afirmativas está na alternativa:
A) V, F, V, F.
B) V, V, F, F.
C) F, F, V, F.
D) F, F, V, V.
E) F, V, F, V.
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22. Em relação aos Programas, Ações e Políticas Públicas do Governo relacionados a
assistência social, relacione os itens que seguem de acordo com seu significado.
I. PETI.
II. CREAS.
III. Programa Bolsa Família.
( ) Este é uma unidade pública de abrangência municipal ou regional que tem como
papel constituir-se em lócus de referência, nos territórios, da oferta de trabalho
social especializado no SUAS a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou
social, por violação de direitos. Seu papel no SUAS define, igualmente, seu papel na
rede de atendimento.
( ) Este constitui em um Programa do Governo Federal que tem como objetivo retirar
as crianças e adolescentes, de 07 a 14 anos, do trabalho considerado perigoso,
penoso, insalubre ou degradante, ou seja, aquele trabalho que coloca em risco a
saúde e segurança das crianças e adolescentes.
( ) Este programa possui três eixos principais: a transferência de renda promove o
alívio imediato da pobreza; as condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais
básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; e as ações e programas
complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que os
beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade.
( ) Este programa tem como papel no SUAS, de modo geral, em ofertar e referenciar
serviços especializados de caráter continuado para famílias e indivíduos em situação
de risco pessoal e social, por violação de direitos, conforme dispõe a Tipificação
Nacional de Serviços Sócio Assistenciais.
A ordem CORRETA de cima para baixo das afirmativas está na alternativa:
A) II, I, III, II.
B) I, III, II, II.
C) III, I, I, II.
D) II, III, III, I.
E) I, II, III, I.
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23. Em relação ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, é INCORRETO
afirmar:
A) O CRAS deve ser instalado prioritariamente nos centros das cidades, com
concentração de famílias com renda per capita mensal de até ½ salário mínimo,
com presença significativa de famílias e indivíduos beneficiários dos programas
de transferências de renda.
B) Representa a principal estrutura física local para a proteção social básica,
desempenha papel central no território onde se localiza, possuindo a função
exclusiva da oferta pública do trabalho social com famílias por meio do serviço
de Proteção e Atendimento Integral a Famílias (PAIF) e gestão territorial da
rede sócio assistencial de proteção social básica.
C) São atribuições do CRAS elaboração de diagnósticos sócio territorial e
identificação de necessidades de serviços.
D) Outros serviços, programas, benefícios e projetos de proteção social básica
poderão ser ofertados no CRAS, conforme disponibilidade de espaço físico e de
profissionais qualificados para implementá-los, e desde que não prejudiquem a
oferta do PAIF, ou seja, as demais atividades não poderão prejudicar a
execução do PAIF e a ocupação dos espaços a ele destinados.
E) É por meio do CRAS que a proteção social da assistência social se territorializa e
se aproxima da população, reconhecendo a existência das desigualdades sociais
interurbanas e a importância da presença das políticas sociais para reduzir
essas desigualdades.
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24. Fazem parte dos princípios e diretrizes da Política Nacional para a População em
Situação de Rua:
I. Respeito à dignidade do ser humano.
II. Alojar as pessoas que vivem nas ruas através da liberação de moradias gratuitas.
III. Formulação e implementação de políticas públicas de saúde, educação, assistência
social, habitação, geração de renda e emprego, lazer e cultura, realizadas de forma
intersetorial e transversal e articuladas entre as esferas de governo federal,
estadual e municipal.
IV. Garantia de financiamento permanente para implementar políticas públicas
direcionadas à população em situação de rua nas três esferas de governo.
V. Garantia de agilidade, conforto e segurança no acesso às políticas públicas para a
população em situação de rua, sem abranger os estrangeiros nessa situação
mediante a desburocratização dos processos atinentes a essas políticas.
São CORRETAS as afirmações contidas na alternativa:
A) I, III, IV.
B) II, III, I.
C) Apenas a III.
D) Apenas a I e IV.
E) Todas são verdadeiras.
25. Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente é verdadeiro afirmar que:
A) É um conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como
objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, sendo um marco legal
e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes.
B) Para o ECA é considerada criança a pessoa com idade inferior a doze anos e
adolescente aquela entre doze e vinte um anos de idade, culturalmente no
Brasil se considera adolescente a partir dos 13 anos.
C) A partir do Estatuto, crianças e adolescentes brasileiros, sem distinção de raça,
cor ou classe social, passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos e
deveres, considerados como pessoas em desenvolvimento a quem se deve
prioridade absoluta do Estado, ficando sob total responsabilidade dos
municípios.
D) O objetivo estatutário é a proteção dos menores de 21 anos, proporcionando a
eles um desenvolvimento físico, mental, moral e social condizentes com os
princípios constitucionais da liberdade e da dignidade, preparando para a vida
adulta em sociedade.
E) Somente os municípios com população maior que 30 mil habitantes, deverá
haver, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros,
escolhidos pela comunidade local, regularmente eleito e empossado,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança
e do adolescente.
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26. A ética profissional visa contribuir para a orientação do comportamento de
pessoas, grupos e organizações, pois cada profissional tem responsabilidades
individuais e responsabilidades sociais. Inserida no âmbito do serviço público, a ética
profissional tem como objetivo:
A) Orientar os princípios e regras necessários ao bom andamento do serviço e ao
respeito aos usuários.
B) Regulamentar a qualidade e o trato apenas dos usuários do serviço público.
C) Melhorar a imagem do servidor público e não da instituição em que desenvolve
suas atividades.
D) Melhorar apenas a imagem da instituição que oferece serviços a população.
E) Melhorar a imagem da instituição que desenvolve suas atividades diariamente.
27. Utilizar-se do cargo ou função pública para obter qualquer favorecimento para si
ou para outros, é considerada uma atitude:
A) Antiética, pois esta atitude fere princípios éticos do serviço público.
B) Eticamente correta, desde que não prejudique outras pessoas.
C) Eticamente correta, pois esta atitude não fere princípios éticos do serviço
público.
D) Antiética, mas aceitável desde que não prejudique outras pessoas.
E) Eticamente correta, utilizar-se dessa atividade para benefício próprio.
28. A Seguridade Social que existe atualmente é fruto de um processo gradual de
formulação de leis que constituíram as políticas sociais existentes. Criada a partir da
Constituição Federal de 1988, a partir da reorganização e reestruturação de
princípios e diretrizes das políticas sociais, é formada por:
A) Saúde, assistência social e previdência social.
B) Previdência social, educação e cultura.
C) Assistência social, educação e previdência social.
D) Saúde, assistência social e educação.
E) Previdência social e educação.
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29. No ECA – a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento:
A) Físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de
dignidade.
B) Físico, psicológico, ético, em condições de liberdade, dignidade e autonomia.
C) Físico, mental, moral e religioso, em condições de liberdade e de respeito.
D) Físico, psíquico e moral, visando a preservação da imagem, da identidade e da
autonomia.
E) Físico, psíquico e religioso.
30. A família é uma instituição social historicamente condicionada e dialeticamente
articulada com a sociedade na qual está inserida. Isto requer compreender os
diferentes tipos de famílias, em diferentes espaços de tempo e lugar, pensar a
família numa perspectiva de mudança, deixando de lado os modelos convencionais.
Em decorrência das transformações vivenciadas na contemporaneidade, a família na
Política Nacional de Assistência Social, é entendida como:
A) Um grupo de pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos, afetivos
e/ou de solidariedade, independentemente das características assumidas.
B) Um grupo de pessoas que se acham unidas por laços matrimoniais e
consanguíneos, independentemente das características assumidas.
C) Um grupo de pessoas que se acham unidas pela necessidade de manter
financeiramente e psicologicamente seus membros.
D) Um grupo de pessoas unidas financeiramente, mantendo laços afetivos e de
solidariedade, independente de relações consanguíneas.
E) Um grupo de pessoas que se acham unidas por laços, dependente das
características sociais.
31. O processo-ensino-aprendizagem é visto como ato de conhecimento e
transformação social, as famílias contemporâneas vêm se transformando histórica e
socialmente, criando novas articulações de gênero e gerações, com novos códigos de
conduta. A condição de pobreza crescente faz com que se utilizem novas estratégias
para lidar com novas situações. Assinale a alternativa que APRESENTA uma
estratégia metodológica de trabalho social com famílias na Assistência Social.
A) Trabalho com grupos.
B) Entrevista.
C) Visita domiciliar.
D) Observação.
E) Relacionamentos.
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32. Os direitos sociais são de natureza coletiva, mas de titularidade individual,
buscando atender as necessidades reais do homem, que se caracterizam por serem
básicas, objetivas, universais e históricas. Conforme a Constituição Federal de 1988
são considerados, direitos sociais:
A) A educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e a infância e a assistência aos desamparados.
B) A educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a cultura, o turismo, a
proteção à maternidade e a infância e a assistência aos desamparados.
C) A educação, a saúde, o emprego, o esporte, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e a infância e a assistência a quem necessitar.
D) A educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a seguridade
social, a proteção à maternidade e a infância e a assistência a quem necessitar.
E) A educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a cultura, o turismo, a
proteção,a história, o esporte e a assistência aos desamparados.
33. Para o redirecionamento da vida social, articulando, orientando e prestando
serviços às famílias, no seu território de abrangência, por meio de programas e
projetos socioassistenciais voltados às famílias, com foco na prevenção de situações
de risco e vulnerabilidade social. O texto refere-se ao:
A) Centro de Referência da Assistência Social– CRAS.
B) Centro de Referência Especializado da Assistência Social– CREAS.
C) Abrigo Institucional.
D) Residência Inclusiva.
E) Abrigo coletivo.
34. A Assistência Social como política de proteção social configura-se como uma nova
situação para o Brasil. Ela significa garantir a todos, que dela necessitam, e sem
contribuição prévia a provisão dessa proteção. A situação atual para a construção da
política pública de assistência social precisa levar em conta três vertentes de
proteção social:
A) As pessoas, as suas circunstâncias e dentre elas seu núcleo de apoio primeiro,
isto é, a família.
B) O indivíduo, comunidade e a cultura.
C) O sujeito, a comunidade e a sua base de fundamento.
D) A família, a sociedade e os grupos étnicos.
E) O indivíduo, o governo e a sociedade.
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35. São consideradas “obrigações” éticas no serviço social, EXCETO:
A) Como atividade social, o profissional deve manter relação de sentimento com o
individuo atendido, adentrando e vivendo as experiências do cliente.
B) Respeito à personalidade do indivíduo.
C) Quando o indivíduo revela na entrevista uma situação prejudicial à saúde
pública ou ao bem estar social, o profissional é responsável deve ajudar ao
cliente a ir pessoalmente comunicar o fato as autoridades.
D) Respeito, compreendendo que o indivíduo não é um problema e sim uma
pessoa com problemas.
E) Sigilo em relação às informações dos indivíduos atendidos.
36. Dada a situação de conflitos sociais produzidos pela expansão urbano-industrial
dos anos 30 e 40, o serviço social surge como profissão, tendo como aliado o Estado
e o empresariado, os quais buscam regular e administrar as tensões sociais. Nesta
concepção, é INCORRETO afirmar:
A) Junto às Varas da Infância e Juventude, a atuação do assistente social se dá com
o objetivo de contextualizar e proceder à análise das condições vivenciadas por
crianças e adolescentes em situação especial, retirando a criança do convívio de
familiares e do contexto da cidadania.
B) O profissional da assistência social pode atuar auxiliando sistematicamente na
formulação de políticas sociais privadas, nas áreas de saúde e previdência,
habitação popular, educação do trabalhador, família e comunidade, assistência
pública, sistema escolar e penal, empresa, infância e adolescência dentre
outros.
C) O serviço social se identifica como uma profissão interventiva no contexto da
prestação de serviços sociais previsto pelas políticas públicas e/ou privadas,
constituídas fundamentalmente pelas múltiplas manifestações da questão
social, sobre as quais incorre a prática profissional.
D) No contexto da adoção, os profissionais de serviço social atuam como
auxiliares, cuja função suprema está em assessorar os juízes de direito,
subsidiando-o na ótica relativa aos fenômenos econômicos e sócios - culturais
que envolvem as relações do sujeito participante de litígio na sociedade e na
família.
E) Quando solicitado a um profissional de Serviço Social, o instrumento é
denominado de perícia social. Por se tratar de estudo e parecer cuja finalidade
é subsidiar uma decisão judicial, realizada por meio do estudo social, que
implica na elaboração de um laudo e emissão de um parecer.
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37. Em relação a Lei Maria da Penha, é CORRETO afirmar:
I. Apesar de a lei 11.340 ser uma lei de gênero, que visa proteger a mulher no âmbito
doméstico contra a violência, tortura física e/ou psicológica, é uma lei que
resguarda toda a família. Significa dizer que nas relações em que a agressividade
física e/ou psicológica faz parte do cotidiano, a prole absorve esse comportamento
que será projetado em sua personalidade uma vez que a família é o primeiro núcleo
social/moral da criança.
II. O intuito da lei é proteger a mulher, que é todo o ser humano do sexo feminino,
antes de atingir a fase adulta e após os 30 anos. Nesse momento cumpre salientar
que o objetivo da Lei Maria da Penha é a proteção da mulher em situação de
fragilidade diante do homem ou de uma mulher em decorrência de qualquer
relação íntima, com ou sem coabitação, em que possam ocorrer atos de violência
contra esta mulher.
III. A lei Maria da Penha é uma lei de gênero que visa única e exclusivamente proteger
a mulher no âmbito familiar para que seus direitos possam ser resguardados e
exercidos.
A alternativa que contempla as informações CORRETAS é:
A) Apenas a I e III são corretas.
B) Apenas a II e III são corretas.
C) Apenas a I é correta.
D) Todas são corretas.
E) Apenas a III é correta.
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38. Em relação às atribuições do orientador social é INCORRETO afirmar que:
A) Este profissional necessita ter a formação vinculada à área de educação, deve
demonstrar a capacidade de criar vínculos de confiabilidade para que os jovens
sintam-se acolhidos. Elabora atividades em relação ao cotidiano, promove
debates, elabora projetos sobre temas polêmicos entre jovens, trabalhando
com a realidade de cada pessoa do grupo, sobre a importância da aproximação
com a família, o esporte e o lazer para que o adolescente interaja com as
propostas do Projovem.
B) O Orientador Social é o profissional da educação ou de qualquer outra área que
busca os jovens para formar o coletivo, tendo que compor com o mínimo 16 e
máximo 30 adolescentes, fazendo um trabalho educativo e social ao mesmo
tempo, tanto com o jovem quanto com sua família, pois é preciso criar este
vínculo com ambas às partes, para conquistar a confiança de todos os
envolvidos.
C) Cabe ao Orientador à sensibilidade em propor uma metodologia participativa
que ajude sensivelmente no diálogo com a família e desta com o jovem,
aprendendo a escutá-lo.
D) O termo Coletivo é utilizado no Programa Nacional Projovem - Adolescente,
não no sentido rotineiro de classe ou turma escolar.
E) O programa Projovem trata dos agrupamentos dos jovens no Programa em
espaços não-escolares, sendo cada Orientador responsável tanto pela busca,
como cadastro, inscrição e o desenvolvimento das atividades de segunda a
quinta-feira durante um período do dia.
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39. Em relação às concepções do programa nacional Projovem é INCORRETO afirmar:
A) A Participação Cidadã - sensibiliza os jovens na questão da participação e no
envolvimento com a sociedade, tanto na parte cultural, social, ambiental,
econômica e política, para que sejam desenvolvidas experiências juntamente
com o Orientador Social para beneficio do poder público e estadual.
B) Se evidencia que o Projovem Adolescente é um Serviço Socioeducativo de
Proteção Social Básica inserido na Política de Assistência Social (PNAS), no
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e vinculado ao Centro de Referência
e Assistência Social-CRAS.
C) Os jovens se reúnem de segunda a quinta-feira no período matutino das 7horas
às 11horas e no período vespertino das 13horas ás 17horas. E, para cada
período há um Orientador Social que é a pessoa que vai instruí-los no decorrer
do ano, mantendo um convívio direto com os adolescentes no coletivo.
D) O Orientador Social é a alma do Projovem Adolescente. Desempenha a função
chave de facilitar a trajetória de cada jovem e do coletivo juvenil na direção do
desenvolvimento pessoal e social, contribuindo para a criação de um ambiente
educativo, participativo e democrático. Sendo função do Orientador, projetar e
executar as ações socioeducativas dentro e fora do coletivo.
E) O Traçado Metodológico está ordenado em três eixos estruturantes:
Convivência Social - é a parte que desenvolve o convívio com a família, amigos
a comunidade em geral, instigando sentimentos de carinho, amor ao próximo,
respeito, solidariedade e aprender a conviver e respeitar as diferenças.
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40. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo foi institucionalizado pela Lei
n.º 12.594, de 18/01/2012. Sobre os objetivos desta lei está com EXCEÇÃO:
A) Reúne princípios, regras e critérios para a execução de medidas socioeducativas
e programas de atendimento aos adolescentes de 12 a 21 anos, e
excepcionalmente jovens até 21 anos de idade, a quem se atribui a prática do
ato infracional, desde o momento da apuração até a execução das Medidas
Socioeducativas.
B) A ação socioeducativa deve, portanto, respeitar as fases de desenvolvimento
integral do adolescente levando em consideração suas potencialidades, sua
subjetividade, suas capacidades e suas limitações, garantindo a particularização
no seu acompanhamento.
C) Reafirma a diretriz do Estatuto sobre a natureza pedagógica da medida
socioeducativa e prioriza as medidas em meio aberto (Prestação de Serviço à
Comunidade-PSC e Liberdade Assistida) em detrimento das restritivas de
liberdade (Semiliberdade e Internação em estabelecimento educacional).
D) Respeito à capacidade do adolescente de cumprir a medida, às circunstâncias à
gravidade da infração e às necessidades pedagógicas do adolescente na escolha
da medida, com preferência pelas que visem ao fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários.
E) Estabelece, ainda, que as entidades de atendimento e/ou programas que
executam a internação provisória e as medidas socioeducativas de prestação de
serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação deverão
orientar e fundamentar a prática pedagógica.
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