CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO RIO DAS VELHAS
Rua Benedito Barbosa, 167 – Centro – Corinto-MG
CNPJ: 21.314.353/0001-36
_________________________________________________________________

CARGO: COORDENADOR
Escreva seu nome nos quadrinhos abaixo:

_______________________________________________
Assinatura conforme identidade

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
ATENÇÃO:




Duração da prova: 3 horas.
Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 4 alternativas
de resposta A, B, C e D.
Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique o fiscal.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:













Preencha o Cartão de Respostas com caneta azul ou preta.
Não será validado o Cartão de Reposta preenchido com lápis e também não haverá substituição
do Cartão de Respostas por erro do candidato.
O candidato deverá apresentar comprovante de inscrição/pagamento sem rasuras e documento
de identificação com foto.
O candidato só poderá se ausentar da sala de provas, após decorridas uma hora e trinta minutos
do início da prova e os três últimos sairão da sala em conjunto.
Durante a realização das provas, não será permitida consulta ou comunicação entre os
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos e anotações, máquinas
calculadoras, agendas ou equipamentos eletrônicos ou similares, telefone celular, BIP, walkman,
pager, relógio, máquina fotográfica, gravador, ou qualquer outro receptor de mensagens, bem
como protetores e receptores auriculares, óculos escuros, bonés ou outros acessórios que
encubram a cabeça, bem como as orelhas, o candidato que infringir essa norma será excluído.
Os candidatos só terão acesso aos seus pertences ao final da prova.
Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local.
É de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções supracitadas.

BOA PROVA!
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A) opção pelo emprego da forma verbal
LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
Analise os itens abaixo:
I) Não sei o ___________ de tanta raiva.
II) Não compareceu à festa ___________?
IV) ____________ não desiste disso?
V) Voltamos _______o caminho era longo.

“era” em lugar de “foi”.
B) a ausência de artigo antes da palavra
“árvore”.
C) o emprego da redução “tá” em lugar da
forma verbal “está”.
D) o uso da contração “desse” em lugar da
expressão “de esse”.

Marque a resposta onde as palavras
completam as lacunas corretamente:

QUESTÃO 03

A) porque – por que – por quê - porquê

Pensando na necessidade de padronização

B) porquê - por quê - por que – porque

e facilitação da escrita entre as principais

C) por quê – por que – porque – porquê.

nações que adotam o português como

D) por que – por quê - porque - porquê

língua oficial, foi assinado em 1990 o Novo
Acordo Ortográfico que alinha a redação das

QUESTÃO 02

palavras e a torna única nesses países.
Disponível em:
https://www.ciadeestagios.com.br/novaortografia-oque-mudou/.
Acesso em 03/02/2020

Analise as palavras abaixo e marque a
opção que está grafada corretamente:
A) Anti-aéreo.
B) Anti-higiênico.
C) Infra-estrutura.
D) Co-autor.

QUESTÃO 04
Disponível em:
https://fatimalp.blogspot.com/2013/07/charges-noenem.html. Acesso em 14/02/2020

A linguagem oral informal usada entre avô e
neto neste texto é claramente representada
através do(a):

Marque a alternativa cujo o emprego da
crase não está adequado:
A) As crianças foram à confraternização
na escola.
B) Às três horas começa o filme.
C) Ela terminou a prova às pressas.
D) Ele foi à pé.
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QUESTÃO 05

rendimento

salarial,

e

esse

As empresas de Minas Gerais, oferecem as

corresponde a um aumento de 12,5%.

valor

melhores condições.
Sendo assim, qual foi o salário total recebido
Analise a frase acima e marque a opção

neste mesmo mês:

onde todas as palavras são substantivos:

A) R$ 2.205,00

A) Minas Gerais – oferecem - condições

B) R$ 2.520,00

B) As – Minas Gerais - melhores.

C) R$ 2.835,00

C) empresas – oferecem – melhores.

D) R$ 2.913,00

D) empresas – Minas Gerais - condições.
QUESTÃO 08
______________________________________

Ao elaborar a planta de um projeto,
encontramos a seguinte figura:

MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Na

construção

de

uma

casa

serão

necessários 1600m³ de cascalho. Três
caminhões juntos transportam 200m³ de
cascalho.

Marque a opção que corresponde ao valor
do ângulo x.

Marque a opção que corresponde ao
número de caminhões necessários para
transportar

todo

esse

cascalho

simultaneamente?

A) 18°.
B) 70º.
C) 50º.
D) 35º.

A) 24.
B) 32.
C) 8.
D) 16.

QUESTÃO 09
Uma pessoa resolveu fazer um investimento
no valor de R$ 1.500,00 a uma taxa de juros
simples de 2% ao mês durante 24 meses.

QUESTÃO 07
Uma secretária recebeu neste mês a
quantia de R$ 315,00 a mais no seu

Determine o valor do montante nessa
aplicação?
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A) R$ 720,00.

IV. Oferta de ensino noturno regular,

B) R$ 1.520,00.

adequado às condições do adolescente

C) R$ 2.220,00.

trabalhador.

D) R$ 2.520,00
Assinale a alternativa que aponta todas as
assertivas corretas com relação ao dever do
QUESTÃO 10
Se

3
7

Estado à criança, de acordo com a Lei nº

de botões de flores que eu tenho são

195 flores, quanto corresponde a

4
5

das

8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA) Estatuto da Criança e do Adolescente:
A) I, II e III apenas.

flores que eu tenho?

B) II, III e IV apenas.
C) I e IV apenas.

A) 65 flores.

D) I, II e IV apenas.

B) 455 flores.
C) 91 flores.
D) 364 flores.

QUESTÃO 12
A Lei nº 8.069, de 13/07/1990 (ECA) Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe

___________________________________

em seu texto garantias fundamentais para
as crianças e adolescentes, necessárias,

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Estatuto da Criança e do Adolescente – (ECA)

visto sua peculiar condição de pessoa em
formação.

QUESTÃO 11

Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/artigos/busca?q=Objetivo,
+(eca). Acesso em 13/02/2020

Analise as assertivas descritas abaixo:
I. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito,

Analise os itens abaixo:

inclusive para os que a ele não tiveram

I) A criança e o adolescente têm direito a

acesso na idade própria.

proteção à vida e à saúde.

II. Atendimento educacional especializado
aos

portadores

preferencialmente

na

de

deficiência,

rede

regular

de

ensino.
III. Atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a sete anos de idade.

PORQUE
II) Mediante a efetivação de políticas sociais
públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em
condições dignas de existência.
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A respeito dessas asserções, assinale a

Marque a afirmativa INCORRETA:

opção correta.

A) A pedido do adotante, o novo registro

A) As asserções I e II são verdadeiras, a II

poderá ser lavrado no Cartório do Registro

é uma justificativa da I.

Civil do Município de sua residência.

B) As asserções I e II são proposições

B) A inscrição não consignará o nome dos

verdadeiras, mas a II não é uma justificativa

adotantes como pais, bem como o nome de

da I.

seus ascendentes.

C)

A

asserção

I

é

uma

proposição

C) O mandado judicial, que será arquivado,

verdadeira, e a II é uma proposição falsa

cancelará o registro original do adotado.

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a

D) Caso a modificação de prenome seja

II é uma proposição verdadeira.

requerida pelo adotante, é obrigatória a
oitiva do adotando.

QUESTÃO 13
Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de
ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico
ou de tratamento cruel ou degradante, como formas
de correção, disciplina, educação ou qualquer outro
pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família
ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes
públicos executores de medidas socioeducativas ou
por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles,
tratá-los, educá-los ou protegê-los. (Incluído pela Lei
nº 13.010, de 2014).
Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm.
Acesso em 13/02/2020

QUESTÃO 15

Marque a opção onde todos os itens são

casa nos feriados e férias escolares.

Uma criança de 12 anos, com os pais
depostos do poder familiar, vive em entidade
de

acolhimento

possibilidade

atual

institucional,
de

adoção.

sem
Um

advogado com com três filhos, sendo um
adotado,

quer

acompanhar

o

desenvolvimento da criança, levando-a para

castigos físicos:
A) Ameaça e humilhação.
B) Lesão e ridicularizarão.
C) Sofrimento físico e lesão.
D) Sofrimento físico e ameaça.

Marque a opção que transcreva a forma pela
qual em consonância com o Estatuto da
Criança e do Adolescente, o advogado
conseguirá obter a convivência temporária
externa da criança com sua família.
A) Tutela.

QUESTÃO 14
Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por
sentença judicial, que será inscrita no registro civil
mediante mandado do qual não se fornecerá
certidão.
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm.
Acesso em 13/02/2020

B) Guarda Estatutária.
C) Apadrinhamento.
D) Acolhimento Familiar.
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QUESTÃO 16
Art. 4º É dever da família, da comunidade,
da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade

mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma)
recondução, mediante novo processo de escolha”.
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2012/lei/l12696.htm. Acesso em 13/02/2020

No artigo 139 § 1º da Lei 12696/12,
descreve que o processo de escolha dos
membros do Conselho Tutelar ocorrerá em
data unificada em todo o território nacional a
cada 4 (quatro) anos.

e à convivência familiar e comunitária.
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm.
Acesso em 13/02/2020

I) Primazia de receber proteção e socorro

II) Precedência de atendimento nos serviços

formulação

ano

subsequente

ao

da

eleição

B) No terceiro domingo do mês de outubro
do

públicos ou de relevância pública;
na

do

presidencial.

em quaisquer circunstâncias;

Preferência

escolha dos membros do Conselho Tutelar:
A) No primeiro domingo do mês de outubro

Analise as assertivas abaixo:

III)

Marque a opção que corresponde a data da

e

na

execução das políticas sociais públicas;
IV) Destinação privilegiada de recursos
públicos nas áreas relacionadas com a
proteção à infância e à juventude.

subsequente

ao

da

eleição

presidencial.
C) No primeiro domingo do mês de
novembro do ano subsequente ao da
eleição presidencial.
D) No terceiro domingo do mês de outubro
do

Marque a alternativa onde todos os itens são

ano

ano

subsequente

ao

da

eleição

presidencial.

garantia de prioridade estabelecidas pelo
ECA:
A) I, II, III apenas.
B) II, III e IV apenas.
C) I, III e IV apenas.
D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17
“ Art. 132 . Em cada Município e em cada Região
Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo,
1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da
administração pública local, composto de 5 (cinco)
membros, escolhidos pela população local para

QUESTÃO 18
Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger,
por qualquer meio de comunicação, criança, com o
fim de com ela praticar ato libidinoso.
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm.
Acesso em: 13/02/2020

Marque a opção que contemple a pena
aplicada às pessoas que cometem um ou
mais itens descritos acima:
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A) Reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
A) Direito de ser ouvido pessoalmente pela
B) Reclusão, de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, e

autoridade competente;

multa.

B) Igualdade na relação processual, sem

C) Multa sem reclusão.

poder

D) Detenção de seis meses a dois anos, e

testemunhas para produzir todas as provas

multa.

confrontar-se

com

vítimas

e

necessárias à sua defesa;
C) Defesa técnica por advogado, mas

QUESTÃO 19

assistência judiciária não pode ser gratuita e

Marque a opção que descreva a pena aplica

nem integral aos necessitados;

as pessoas quando cometida a infração

D) Direito de solicitar a presença de seus

administrativa descrita abaixo:

pais ou responsável, apenas na primeira

Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável
por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino
fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à
autoridade competente os casos de que tenha
conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação
de maus-tratos contra criança ou adolescente:
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm.
Acesso em 13/02/2020

fase do procedimento.

____________________________________________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)

A) Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$
3.000,00 (três mil reais).

QUESTÃO 21

B) Multa de vinte a cem salários de

Art. 1º: A assistência social, direito do cidadão e
dever do Estado, é Política de Seguridade Social não
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada
através de um conjunto integrado de ações de
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o
atendimento às necessidades básicas.
Art. 2º: A assistência social tem por objetivos:
I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à
redução de danos e à prevenção da incidência de
riscos, especialmente [...]
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compila
do.htm. Acesso em 17/02/2020

referência;

duplicada

em

caso

de

reincidência
C) Multa de três a vinte salários de
referência, aplicando-se o dobro em caso de
reincidência.
D) Reclusão de quatro a dez anos e multa,
além da perda de bens.

Analise os itens abaixo e marque a opção
QUESTÃO 20
Na hipótese de ato infracional, o Estatuto da
Criança e do Adolescente dispõe sobre as
garantias e direitos individuais.
Sobre este tema é CORRETO afirmar que o

que não corresponde a uma garantia da
assistência social:
A) A proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice;
B) A promoção da integração ao mercado de
trabalho;

adolescente tem direito:
7
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C) A habilitação e reabilitação das pessoas

QUESTÃO 23

com deficiência e a promoção de sua

O art. 5º da Lei 8.742 de 07/12/1993

integração à vida comunitária;

esclarece que a organização da assistência

D) A garantia de 2 (dois) salários mínimos

social tem como base algumas diretrizes.

de

benefício

mensal

à

pessoa

com
Analise os itens abaixo:

deficiência e ao idoso.

I - Centralização político-administrativa para
os Estados, o Distrito Federal e os
QUESTÃO 22

Municípios, e comando único das ações em

O art. 4º da Lei 8.742 de 07/12/1993 define
os princípios através dos quais a assistência
social rege-se.

cada esfera de governo;
II - Participação da população, por meio de
organizações

representativas,

na

Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compila
do.htm. Acesso em 17/02/2020

formulação das políticas e no controle das

Marque a opção que não corresponde a um

III - Primazia da responsabilidade do Estado

dos princípios que rege a assistência social:

na condução da política de assistência

A) Universalização dos direitos sociais, a fim

social em cada esfera de governo.

ações em todos os níveis;

de tornar o destinatário da ação assistencial
alcançável pelas demais políticas públicas;
B) Sigilo amplo dos benefícios, serviços,
programas e projetos assistenciais, bem
como dos recursos oferecidos pelo Poder
Público e dos critérios para sua concessão.
C) Respeito à dignidade do cidadão, à sua

Marque a opção onde todos os itens são
diretrizes da assistência social:
A) I, II e III.
B) I e III.
C) II e III.
D) I e II.

autonomia e ao seu direito a benefícios e
serviços

de

qualidade,

bem

como

à

convivência familiar e comunitária, vedandose qualquer comprovação vexatória de
necessidade;
D) Igualdade de direitos no acesso ao
atendimento,
qualquer

sem
natureza,

discriminação

de

garantindo-se

QUESTÃO 24
Art. 17. Fica instituído o ____________________,
órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à
estrutura do órgão da Administração Pública Federal
responsável pela coordenação da Política Nacional
de Assistência Social, cujos membros, nomeados
pelo Presidente da República, têm mandato de 2
(dois) anos, permitida uma única recondução por
igual período.
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compila
do.htm. Acesso em 17/02/2020

equivalência às populações urbanas e
rurais.

Marque a opção cujo nome do órgão
complete adequadamente a lacuna acima:
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A) Conselho Nacional de Assistência Social

Analise os itens abaixo:

(CNAS).

I) O Cras é a unidade pública municipal, de

B) Fundo Nacional de Assistência Social

base territorial, localizada em áreas com

(FNAS).

maiores índices de vulnerabilidade e risco

C) Centro de Referência de Assistência

social, destinada à articulação dos serviços

Social (CRAS).

socioassistenciais no seu território de

D) Centro de Referência Especializado de

abrangência e à prestação de serviços,

Assistência Social (CREAS)

programas e projetos socioassistenciais de
proteção social básica às famílias.

QUESTÃO 25
Art. 20. O benefício de prestação continuada é a
garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com
deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais que comprovem não possuir meios de prover
a própria manutenção nem de tê-la provida por sua
família.
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742com
pilado.htm. Acesso em 17/02/2020

PORQUE
II) O Creas é a unidade pública de
abrangência e gestão municipal, estadual
ou regional, destinada à prestação de
serviços a indivíduos e famílias que se

Após ter direito ao benefício de prestação

encontram em situação de risco pessoal ou

continuada, o mesmo deve ser revisto para

social,

avaliação da continuidade das condições

contingência, que demandam intervenções

que lhe deram origem. Marque a opção que

especializadas da proteção social especial.

por

violação

de

direitos

ou

corresponde ao período para avaliação:
A) A cada 1 (um) ano.
B) A cada 2 (dois) anos.
C) A cada 3 (três) anos.
D) A cada 4 (quatro) anos.

A respeito dessas asserções, assinale a
opção correta.
A) As asserções I e II são verdadeiras, a II
é uma justificativa da I.
B) As asserções I e II são proposições
verdadeiras, mas a II não é uma justificativa

QUESTÃO 26
Art. 6o-C. 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 de
que trata o art. 3o desta Lei.

da I.
C)

A

asserção

I

é

uma

proposição

verdadeira, e a II é uma proposição falsa
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a
II é uma proposição verdadeira.

Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compila
do.htm. Acesso em 17/02/2020
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QUESTÃO 27
Art. 29. Os recursos de responsabilidade da União
destinados
à
assistência
social
serão
automaticamente repassados ao Fundo Nacional de
Assistência Social (FNAS), à medida que se forem
realizando as receitas.
Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade
da União destinados ao financiamento dos benefícios
de prestação continuada, previstos no art. 20,
poderão ser repassados pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social diretamente ao
INSS, órgão responsável pela sua execução e
manutenção.

Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742co
mpilado.htm. Acesso em 17/02/2020.

Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade
da União destinados ao financiamento dos benefícios
de prestação continuada, previstos no art. 20,
poderão ser repassados pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social diretamente ao
INSS, órgão responsável pela sua execução e
manutenção.

Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742co
mpilado.htm. Acesso em 17/02/2020.

Analise os itens descritos abaixo:
I) Conselho de Assistência Social, de
composição

paritária

entre

governo

e

sociedade civil;
Analise os itens descritos abaixo:

II) Fundo de Assistência Social, com

I) Conselho de Assistência Social, de

orientação

composição

Conselhos de Assistência Social;

paritária

entre

governo

e

sociedade civil;

e

controle

dos

respectivos

III) Plano de Assistência Social.

II) Fundo de Assistência Social, com
orientação

e

controle

dos

respectivos

Conselhos de Assistência Social;
III) Plano de Assistência Social.

Marque a opção que segundo o art. 30 da
Lei 8.742 de 07/12/1993, é condição para os
repasses, aos Municípios, aos Estados e ao

Marque a opção que segundo o art. 30 da

Distrito Federal, dos recursos de que trata

Lei 8.742 de 07/12/1993, é condição para os

esta lei, através da efetiva instituição e

repasses, aos Municípios, aos Estados e ao

funcionamento dos itens:

Distrito Federal, dos recursos de que trata

A) I e II somente.

esta lei, através da efetiva instituição e

B) II e III somente.

funcionamento dos itens:

C) I e III somente.

A) I e II somente.

D) I, II e III.

B) II e III somente.
C) I e III somente.

QUESTÃO 29

D) I, II e III.

Art. 24-C. Fica instituído o Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil (Peti), de caráter intersetorial,
integrante da Política Nacional de Assistência Social,
que, no âmbito do Suas[...]
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compila
do.htm. Acesso em 17/02/2020

QUESTÃO 28
Art. 29. Os recursos de responsabilidade da União
destinados
à
assistência
social
serão
automaticamente repassados ao Fundo Nacional de
Assistência Social (FNAS), à medida que se forem
realizando as receitas.

Marque a opção onde a afirmativa seja
INCORRETA:
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A) O Peti tem abrangência nacional e será

Marque a opção onde os itens (1) e (2)

desenvolvido de forma articulada pelos

completam corretamente as lacunas:

entes federados com a participação da
A) (1) Serviço de Proteção e Atendimento

sociedade civil.
B) O Peti tem como objetivo contribuir para
a retirada de crianças e adolescentes com
idade inferior a 16 (dezesseis) anos em
situação de trabalho, ressalvada a condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
C) As crianças e os adolescentes em
situação

de

trabalho

deverão

ser

identificados e ter os seus dados inseridos
no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal (CadÚnico), com a
devida

identificação

das

situações de

Especializado a Famílias e Indivíduos
(Paefi) - (2) Serviço

de Proteção e

Atendimento Integral à Família (Paif)
B) (1) Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família (Paif) – (2) Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (Peti).
C) (1) Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família (Paif) – (2) Serviço de
Proteção e Atendimento Especializado a
Famílias e Indivíduos (Paefi),
D) (1) Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (Peti). - (2) Serviço de Proteção e

trabalho infantil.
D) O Peti não compreende transferências de

Atendimento Integral à Família (Paif)

renda, trabalho social com famílias e oferta
de serviços socioeducativos para crianças e
____________________________________________________

adolescentes

que

se

encontrem

em

situação de trabalho.
CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

Art. 24-A. Fica instituído o (1) __________________
que integra a proteção social básica e consiste na
oferta de ações e serviços socioassistenciais de
prestação continuada, nos Cras, por meio do trabalho
social com famílias em situação de vulnerabilidade
social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos
vínculos familiares e a violência no âmbito de suas
relações, garantindo o direito à convivência familiar e
comunitária.
Art. 24-B. Fica instituído o (2)__________________
que integra a proteção social especial e consiste no
apoio, orientação e acompanhamento a famílias e
indivíduos em situação de ameaça ou violação de
direitos, articulando os serviços socioassistenciais
com as diversas políticas públicas e com órgãos do
sistema de garantia de direitos.
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compila
do.htm. Acesso em 17/02/2020

A morte no Iraque do general iraniano
Qassem Soleimani num ataque aéreo dos
Estados Unidos, no dia 3 de janeiro, marcou
uma arriscada escalada da tensão entre
Washington e Teerã.
Disponível em
(https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/01/06/eua
-e-ira-podem-entrar-em-guerra.ghtml)
Acesso em 03/02/2020

A manchete acima fala sobre o ataque dos
EUA ao Iraque, marque a opção com o
nome do atual presidente dos EUA:
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A) Donald Trump.

o presidente concordou com a posição. Ele

B) Barack Obama

argumentou que há pontos importantes no

C) Bill Clinton.

acordo que podem trazer recursos para o

D) George W. Bush.

país.

QUESTÃO 32

Disponível em
https://www.metro1.com.br/noticias/brasil/67222,min
istro-do-meio-ambiente-garante-permanencia-dobrasil-no-acordo-de-paris. Acesso em 06/02/2020

Por meio de nota conjunta emitida, o
Ministério das Relações Exteriores e o

Marque a opção que represente o objetivo

Ministério da Defesa anunciaram que o

do Acordo de Paris:

Governo

medidas

A) Proteger a biodiversidade e, portanto,

necessárias ao trazer de volta ao Brasil os

combater os desequilíbrios ambientais,

cidadãos brasileiros que se encontravam na

principalmente

província de Hubei, especificamente na

desenvolvidas.

cidade de Wuhan, na China, região de

B) Determinar que os países signatários não

origem da epidemia.

assumam o compromisso de combater o

adotou

todas

as

nas

regiões

mais

desmatamento e a degradação dos solos.
C) Estabelecer metas para combater o
aquecimento global a partir da redução da
emissão de gases que causam o efeito
estufa.
D) Propor medidas universais de combate
ao consumismo a partir da adoção de
Disponível em:
https://exame.abril.com.br/brasil/coronavirusgoverno-vai-resgatar-brasileiros-que-estao-emwuhan/. Acesso em 03/02/2020

hábitos

de

consumo

irracionais

e

sustentáveis.

A matéria citada refere-se a qual vírus:
A) Chicungunha

QUESTÃO 34

B) Coronavirus.

Os Biocombustíveis são fontes de energia

C) Malária.

do tipo renovável que se originam a partir de

D) Febre amarela.

vegetais, como plantas, sementes e frutos.
Por isso, também são chamados de

QUESTÃO 33

Agrocombustíveis. No Brasil, o principal

O Ministro do Meio Ambiente afirmou que o

biocombustível

utilizado

é

o

Brasil continuará no Acordo de Paris e que
12
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________________, mas existem outros

QUESTÃO 36

como o biogás e o biodiesel.

O Brasil ficou na 79ª posição no ranking do

Disponível em:
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/bio
combustiveis-no-brasil.htm. Acesso em 10/02/2020.

Marque a opção onde a palavra completa

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
divulgado pelo Programa das Nações
Unidas

para

o

Desenvolvimento.

Na

classificação da ONU, o Brasil segue no

corretamente a lacuna acima:

grupo dos que têm alto desenvolvimento

A) gasolina.

humano. A escala classifica os países

B) etanol.

analisados com IDH muito alto, alto, médio

C) acetona.

e baixo.

D) paracetamol.

Disponível em:

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/09/b
rasil-perde-uma-posicao-em-ranking-do-idh.ghtml
Acesso em 10/02/2020

QUESTÃO 35
A Constituição de 1988, conhecida como
Constituição Cidadã, é a que rege todo o
ordenamento jurídico brasileiro hoje. Desde
a independência do Brasil em 1822, é a
sétima constituição que nosso país tem e a
sexta desde que somos uma República. A
Constituição de 1988 fez 30 anos em 2018
e é um marco aos direitos dos cidadãos
brasileiros, por garantir liberdades civis e os
deveres do Estado.
Disponível em:
https://www.politize.com.br/constituicao-de-1988/.
Acesso em 03/02/2020.

Marque

a

representação
âmbito

opção

que

apresenta

do poder Executivo

federal,

estadual

e

a
no

municipal,

Analise as afirmativas abaixo:
I) O IDH é uma medida comparativa usada
para classificar os países pelo seu grau de
"desenvolvimento humano".
II) O IDH ajuda a classificar os países como
desenvolvidos (desenvolvimento humano
muito

alto),

em

(desenvolvimento humano médio e alto) e
subdesenvolvidos.
III) O IDH é uma medida importante para
avaliar

a

qualidade

desenvolvimento

IV)

Democracia,

economia,

desenvolvimento

B) Senador, deputado estadual e vereador.

contemplados no IDH.

vereador.
D) Juiz, governador e prefeito.

e

o
da

política,

participação, equidade, sustentabilidade

A) Presidente, governador e prefeito.

governador

vida

população.

são

federal,

de

econômico

respectivamente:

C) Deputado

desenvolvimento

outros

dos muitos aspectos
humano

que

do
são

e
Marque a opção onde todos os itens são
afirmativas verdadeiras:
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A) I e II apenas.

BRICS é o nome de um conjunto econômico

B) I e II apenas.

de países considerados “emergentes”, que

C) I, II e III apenas.

juntos

D) Todos os itens.

cooperação.

formam

um

grupo

político

de

São países que compõe esse grupo:
A) Bélgica, Romênia, Índia, Chile e Suíça.

QUESTÃO 37
No dia 14 de março de 2018, uma
importante

personalidade

política,

foi

assassinada no Rio de Janeiro e teve seu
nome associado à defesa dos direitos
humanos.
Assinale a opção que comtemple o nome
dessa personalidade:
A) Adriano Magalhães da Nóbrega.
B) Adelmo Rodrigues de Melo.
C) Tony Carlos Silva de Medeiros.
D) Marielle Francisco da Silva

B) Brasil, Rússia, Irlanda, Canadá e
Suécia.
C) Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul.
D) Bulgária, Rússia, Índia, China e Sérvia.

QUESTÃO 39
Os mineiros foram surpreendidos por um
dos maiores temporais dos últimos anos.
Bairros inteiros ficaram debaixo d'água e,
em três horas, choveu mais da metade do
que era esperado para o mês de janeiro
inteiro.

QUESTÃO 38

Avalie as asserções a seguir e a relação

“Hoje, a relevância econômica do BRICS é ainda
mais inquestionável e seguirá crescendo nas
próximas décadas. À sua pujança no plano
econômico, juntam-se a diversidade, a criatividade e
o vigor de nossas sociedades e de nossos povos.
Esses valiosos ativos, tangíveis e intangíveis,
constituem a matéria-prima para uma proveitosa
cooperação entre nossos países. Além disso, nos
garantem legitimidade para demandarmos uma
governança internacional mais inclusiva”.

proposta entre elas.

Fonte: Transcrição do discurso do Presidente da
República, Jair Bolsonaro, na Sessão Plenária da
11ª Cúpula do BRICS.
Disponível em
http://brics2019.itamaraty.gov.br/espacomultimidia/noticias/116-transcricao-do-discurso-dopresidente-da-republica-jair-bolsonaro-na-sessaoplenaria-da-11-cupula-do-brics.
Acesso em 04/02/2020

I) O governo federal anunciou a liberação de
aproximadamente novecentos milhões de
reais para ajudar na reconstrução de três
estados do Sudeste atingidos pelas chuvas:
Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de
Janeiro.

PORQUE

II) As chuvas de janeiro de 2020, não
deixaram pessoas desabrigadas.
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A respeito dessas asserções, assinale a
opção correta.
A) As asserções I e II são verdadeiras, a II é
uma justificativa da I.
B) As asserções I e II são proposições
verdadeiras, mas a II não é uma justificativa
da I.
C)

A

asserção

I

é

uma

proposição

verdadeira, e a II é uma proposição falsa
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a
II é uma proposição verdadeira.

QUESTÃO 40
A Organização das Nações Unidas, também
conhecida
organização

pela

sigla

ONU,

internacional

é

formada

uma
por

países que se reuniram com um objetivo em
comum.
Marque a opção que contemple o objetivo
primordial da ONU:
A) Zelar pela cultura e o respeito a
diversidade de gêneros em todas as nações.
B) Unir as nações com o objetivo de manter
a paz e a segurança mundial.
C) Financiar países em desenvolvimento.
D) Regular o funcionamento do sistema
financeiro

a

nível

internacional.
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