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CONHECIMENTOS GERAIS
01) Em relação aos fatos históricos do município de Santa Helena – PR assinale “V” para verdadeira
e “F” para falso.
(

)

(

)

(

)

(

)

Em 1924, a região foi palco de algumas ações da legendária "Coluna Prestes", que, em sua
passagem, expulsou os ingleses deste território.
Em 20 de junho de 1962, através da Lei nº. 26, foi criado o Distrito Administrativo de Santa Helena,
com território pertencente ao município de Medianeira.
Sua origem histórica data de 1920, ano em que chegaram à região do antigo Porto de Santa Helena,
nas margens do Rio Paraná, os primeiros povoadores da localidade.
O primeiro prefeito foi Paulo Sinval Prates e o primeiro presidente da Câmara de Vereadores,
Arnaldo Weisseimer.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

V – V – F – F.
F – V – F – F.
V – F – F – F.
F – F – V – V.
V – V – V – F.

02) Um istmo, com área total de 142,1 km, é uma unidade de conservação ambiental, que existia
exemplares representativos da flora. Foi oficialmente criada pela Itaipu Binacional no ano de 1984,
com o objetivo principal de resgatar e proteger a fauna, por ocasião da formação do reservatório do
lago de Itaipu. Propicia os estudos e pesquisas dos componentes naturais da região. Foi
reflorestado pela Itaipu em 1981 tendo sido cultivadas 46 espécies, sendo 27 nativas. Abriga uma
abundância de espécies da flora e fauna, inclusive espécies em risco de extinção. As estruturas
existentes no espaço são as trilhas interpretativas com identificação de algumas plantas utilizadas
para educação ambiental e recreação, e uma torre com 42 metros de altura, para observação do
parque, de acesso restrito. O enunciado se refere a(ao)?
a)
b)
c)
d)
e)

Lago de Itaipu
Marinas de Santa Helena
Base Náutica
Refúgio Biológico
Balneário de Santa Helena

03) Medidas especiais e temporárias, tomadas ou determinadas pelo estado, espontânea ou
compulsoriamente, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas,
garantindo a igualdade de oportunidades e tratamento, bem como de compensar perdas provocadas
pela discriminação e marginalização, decorrentes de motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e
outros. Visam combater os efeitos acumulados em virtude das discriminações ocorridas no
passado. Em seu conjunto, essas iniciativas constituem
a)
b)
c)
d)
e)

atos legislativos.
ações afirmativas.
coalizões institucionais.
reformas administrativas.
políticas assistencialistas.
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04) Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes um seringueiro, sindicalista,
ativista político e ambiental brasileiro, lutou a favor dos seringueiros da Bacia Amazônica, cuja
subsistência dependia da preservação da floresta e das seringueiras nativas. Seu ativismo lhe
trouxe reconhecimento internacional. Se tornou emblemático na luta pelo uso sustentável dos
recursos ambientais da Amazônia e pela sobrevivência digna dos "povos da floresta". Essa luta
conduziu à criação de um novo tipo de unidade de conservação no Brasil. A unidade de conservação
em foco é denominada
a)
b)
c)
d)
e)

Reserva Extrativista - RESEX.
Floresta Nacional - FLONA.
Reserva Biológica - REBIO.
Reserva ou Área Indígena.
Área de Proteção Ambiental - APA.

05) Complete as lacunas com a sequência correta:
Trecho da letra do Hino Nacional Brasileiro.
“Brasil de amor eterno seja símbolo _________ que ostentas estrelado, E diga o _________ desta flâmula Paz no futuro e _____ no passado".
a)
b)
c)
d)
e)

o lábaro / verde-louro / glória;
o trabalho / verde-louro / saúde;
o lábaro / verde-branco / glória;
o trabalho / verde-louro / paz;
o lábaro / verde-amarelo / glória.

06) Lei que prevê que pais que maltratarem os filhos sejam encaminhados ao programa oficial de
proteção à família e a cursos de orientação, tratamento psicológico ou psiquiátrico, além de
receberem advertência, ficou conhecida como:
a)
b)
c)
d)
e)

Lei Maria da Penha.
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Lei da Chibata.
Lei da Palmada.
Lei do Castigo.

07) A maior investigação sobre corrupção conduzida até hoje no Brasil. Ela começou investigando
uma rede de doleiros que atuavam em vários Estados e descobriu a existência de um vasto esquema
de corrupção na Petrobras, envolvendo políticos de vários partidos e as maiores empreiteiras do
país, é denominada de:
a)
b)
c)
d)
e)

Operação Sangue Suga;
Operação Petrobrás;
Operação Lava Jato;
Operação Sergio Moro;
Operação Tsunami.

08) Neste primeiro trimestre de 2015 o consumidor já pôde sentir o inchaço de preços em itens que
impulsionam a economia nacional, ou seja, da média do crescimento dos preços de um conjunto de
bens e serviços, o que caracteriza:
a)
b)
c)
d)
e)

Aumento da inflação.
Aumento do poder aquisitivo da população mais pobre do país.
Aumento da oferta de empregos.
Estabilidade econômica.
Crescimento econômico.
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09) Eleitores de todo o país e residentes no exterior foram às urnas em 2014 para votar nos
candidatos de sua preferência a deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores
e presidente da República. Os candidatos aos cargos de Senadores da República assumirão por um
mandato de:
a)
b)
c)
d)
e)

12 anos.
5 anos.
4 anos.
6 anos.
8 anos.

10) A imagem abaixo está relacionada a um período histórico do Brasil. Como ficou conhecido esse
período?

a)
b)
c)
d)
e)

Inconfidência Mineira.
Diretas Já!
Segunda Guerra Mundial.
Ditadura Militar.
Era Vergas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) deixa claro que a assistência social tem por
objetivo:
a)
b)
c)
d)
e)

Impedir a garantia da participação das comunidades
A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice
Proteção de deficientes físicos e idosos
Proteção ao indigente
Proteção ao funcionário de autarquias

12) A sigla do Conselho Municipal que trata dos direitos da Criança e do Adolescente, é:
a)
b)
c)
d)
e)

CMAS
CMDI
CMDCA
CMCA
CMUDI

13) Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, é criança a pessoa até a idade de:
a)
b)
c)
d)
e)

11 anos completos
09 anos completos
07 anos completos
12 anos completos
17 anos incompletos

14) É comum acionarmos o Conselho Tutelar quando:
a)
b)
c)
d)
e)

Um idoso está sendo vítima de maus tratos
Uma criança está sendo vítima de maus tratos
Uma mulher está sendo mal tratada
Um idoso está sendo explorado no trabalho
Uma idosa está sendo vítima de abuso financeiro

15) A opinião e expressão, crença e culto religioso, prática de esportes e de diversões e participação
na vida social e comunitária, compreende o direito à:
a)
b)
c)
d)
e)

Educação e Cultura
Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Vida
Assistência Social
Alimentação

16) Segundo a ___________________________________________, a adolescência é o período
compreendido entre os 10 e 19 anos, no qual ocorrem juntas as transformações biológicas e as
alterações da personalidade.
Assinale a opção que completa corretamente a frase:
a)
b)
c)
d)
e)

Organização Mundial da Saúde - OMS
Organização das Nações Unidas - ONU
Lei Orgânica da assistência Social – LOAS
Lei 8069, de 13 de Junho de 1990 – ECA
Organização dos Estados Americanos – OEA
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17) O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei 8.069, de 13/07/90, protege de forma integral
a criança e o adolescente, garantindo-lhes com absoluta prioridade:
a) Participar dos Conselhos Tutelares
b) O atendimento de seus direitos sociais através de Políticas Sociais Básicas, Políticas de Assistência
Social e Políticas de Proteção Especial
c) O atendimento de seus direitos sociais por meio de Políticas Públicas apenas em situações em que a
família não possa suprir as necessidades da criança e do adolescente
d) A defesa de seus direitos prioritariamente em casos de abandono e violência familiar
e) O direito ao trabalho e educação
18) Constitui um serviço de proteção social especial de alta complexidade, segundo a Política
Nacional de Assistência Social:
a)
b)
c)
d)
e)

Plantão social
Serviço de orientação e apoio familiar
Casa de passagem
Centro de Convivência para Idosos
Programa de incentivo ao protagonismo juvenil

19) Ao organizar ações governamentais dirigidas tanto para a previsão, quanto para o enfrentamento
das situações de riscos e vulnerabilidades sociais nos diferentes ciclos de vida, a política de
assistência social se consolida como uma política de:
a)
b)
c)
d)
e)

Apoio social
Promoção humana
Desenvolvimento social
Dignificação humana
Proteção Social

20) No que diz respeito a Política Social, marque V para Verdadeiro e F para Falso:
(
(
(
(

)
)
)
)

Garante o acesso para serviços sociais
É a expressão das desigualdades sociais
É uma ação exclusiva da sociedade civil
Assegura o direito de cidadania

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

V, F, V, V
V, F, F, F
F, F, V, V
V, F, F, V
V, V, V, V

21) Os Centros de Referência da Assistência Social – CRAS, caracterizam serviços de:
a)
b)
c)
d)
e)

Proteção Social Básica
Proteção Especial de Média Complexidade
Proteção Social de Alta Complexidade
Proteção Integral Social
Proteção Social Humanitária
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22) Sobre a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, marque V ou F, conforme a afirmação seja
Falsa ou Verdadeira:
(
(
(
(

)
)
)
)

É Política de seguridade social e não contributiva
Ampara crianças, adolescentes e idosos
Promove a integração da vida comunitária às pessoas com deficiência
Habilita e reabilita as pessoas com deficiência para a vida comunitária

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, F, V
F, F, V, F
V, F, F, V
F, F, F, V
V, V, V, V

23) É considerada idosa a pessoa que tenha 60 anos ou mais. Essa afirmação vem da:
a)
b)
c)
d)
e)

OMS – Organização Mundial da Saúde
ONG – Organização Não Governamental
OPS – Organização da Previdência Social
ONP – Organização Nacional dos Países
ONPP – Organização Nacional da População Previdenciária

24) O Conselho Tutelar, dentre suas diversas atribuições, uma delas é requisitar certidões de
nascimento e de óbito de crianças e adolescentes, quando necessário, de acordo com a Lei 8.069, de
1990, art. 136. O Conselho Tutelar é formado por ______ membros.
a)
b)
c)
d)
e)

Oito membros
Cinco membros
Três membros
Dez membros
Quatro membros

25) Quanto ao Controle Social do Programa Bolsa Família, cada município deverá constituir em
âmbito local seu Conselho ou Comitê, que será constituído paritariamente. Essa paridade
corresponde a:
a)
b)
c)
d)
e)

50% sociedade civil e 50%
30% sociedade civil e 70%
70% sociedade civil e 30%
40% sociedade civil e 60%
60% sociedade civil e 40%

governamental
governamental
governamental
governamental
governamental

26) São serviços da Proteção Social Especial – Alta Complexidade:
a)
b)
c)
d)
e)

Serviço de Acolhimento Institucional e Serviço de Acolhimento em Repúblicas
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Serviço de Acolhimento Comunitário
Serviço de Segurança Familiar
Serviço de Proteção Integral
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27) Nos casos de maus tratos envolvendo crianças e adolescentes, alunos de estabelecimentos de
ensino fundamental, os dirigentes devem comunicar:
a)
b)
c)
d)
e)

Polícia Civil
Polícia Militar
Ministério Público
Conselho Tutelar
Prefeitura Municipal

28) A partir dos anos 90, a democratização da gestão das políticas sociais vivenciada no Brasil fez
emergir o debate em relação à esfera pública, enfatizando a construção de novas modalidades de
relação entre Estado e Sociedade Civil. Um elemento constitutivo da esfera pública é o (a):
a)
b)
c)
d)
e)

Fundo Público
Controle Social
Cultura de apropriação do público pelo privado
Descentralização
Moralização

29) Na perspectiva prescrita pela LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social), a assistência social
passa a integrar o rol dos direitos sociais em conjunto com outras políticas públicas sociais. A partir
da LOAS a assistência social integra a(o):
a)
b)
c)
d)
e)

Previdência social
Seguro social
Fundo social
Plano nacional
Seguridade social

30) A Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, decorrente das proposituras Constitucionais,
inova na medida em que confere à Assistência Social o papel de:
a)
b)
c)
d)
e)

Política pública com universalização dos direitos sociais
Atividade assistencialista e fragmentária
Ação paternalista e religiosa, destinada aos mais pobres
Política clientelista e benemerente
Política privatista e filantrópica
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Anote aqui seu gabarito e destaque.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

ESTA FOLHA NÃO SERÁ CORRIGIDA.
VOCÊ PODE DESTACÁ-LA E LEVÁ-LA PARA CONFERIR
SUAS RESPOSTAS COM O GABARITO OFICIAL.
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