
Município de Santiago do Sul- SC 

Processo Seletivo 005/2018 

Prova objetiva escrita para o cargo de: 

ORIENTADOR SOCIAL - SCFV 

ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término 

às 12h00min. 

2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do 

momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova. 

3. Esta prova contém 20 (vinte) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo 

apenas uma a correta. 

4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe 

para o cartão resposta, o qual possui sua identificação e a identificação por código de barras o 

qual você deverá opor a sua assinatura. 

5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso. 

6. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira: 

Você deverá marcar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo: 

 

 

 

- preenchimento correto. 

Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica. 

7. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas. 

8. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembre-

se que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova. 

9. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário 

de recurso anexo ao Edital de Processo Seletivo 005/2018.  

10. Boa prova. 

11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta. 

12. Para levar o caderno de prova você deve permanecer na sala no mínimo até às 11h00min. 
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Conhecimentos Gerais 
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03. 
 

Como os canudos plásticos viraram um grave problema ambiental. 
Doutora em Química pela USP explica quais são as especificidades que tornam o 

produto um vilão do meio ambiente. 
 

Grande parte da população já está cansada de saber dos problemas que diversos produtos de 
plásticos causam ao meio ambiente. O que muita gente não sabe, no entanto, é que dentro 
desse espectro os canudinhos plásticos estão entre os principais vilões. Vânia Zuin, mestre e 
doutora em Química Analítica pela USP e professora da Universidade Federal de São Carlos, 
explica que o movimento contra os canudinhos começou na Baía de Monterey, por um morador 
chamado Jackie Nunes, que começou a perceber a grande quantidade do produto nas praias 
da região. 
 

As estatísticas impressionam. Nos EUA, são 500 milhões de canudos utilizados diariamente, 
de acordo com ela. “Se cada brasileiro usar um canudo por dia, em um único verão, teríamos 
em torno de 75 bilhões de canudos. Isso daria um cubo de 165 metros de aresta e 50 metros 
mais alto que o Copan”, conta. Garrafas pet, copos, pratos e diversos outros produtos de 
plásticos também são muito utilizados no mundo. Então, por que  o problema dos canudinhos é 
mais importante? A resposta reside em seu tamanho. A especialista relata que, por causa de 
suas dimensões pequenas – em torno de 6 mm de diâmetro -, o produto é de difícil reciclagem. 
Para Vânia Zuin, “temos que pensar que sociedade é essa em que estamos inseridos. Por que 
preciso de um canudo para tomar um refrigerante, por exemplo?”. Além de uma mudança de 
atitude da população, a especialista aponta que estão sendo criados produtos comestíveis, 
para substituir os atuais na solução do problema. Ela finaliza questionando: “Existe realmente a 
necessidade do uso de produtos como os canudos plásticos?”. 
(Fonte: Atualidades - 24/05/2018 https://jornal.usp.br/atualidades/como-os-canudos-plasticos-viraram-um-grave-
problema-ambiental/). 
 

01- A linguagem e a estrutura do texto permitem considerar como suas principais funções, 
exceto: 
 

a) Conativa.  
b) Denotativa. 
c) Referencial. 
d) Metalinguística. 

 

02- “O que muita gente não sabe, no entanto, é que dentro desse espectro os canudinhos 
plásticos estão entre os principais vilões.” 1º§. 
A expressão destacada nessa frase expressa: 
 

a) Uma ressalva de pensamento para indicar oposição. 
b) Uma condição para que algo aconteça. 
c) Uma ideia de conclusão lógica. 
d) Uma ideia de explicação. 

 

03- “Vânia Zuin, mestre e doutora em Química Analítica pela USP e professora da 
Universidade Federal de São Carlos, explica que o movimento contra os canudinhos começou 
na Baía de Monterey (...).” 1º§. 
A partir da leitura dessa frase, analise as afirmativas: 
 

I- A expressão destacada na frase, do ponto de vista sintático, é um aposto. 
II- A palavra “Baía” é acentuada devido à existência de hiato. 
III- A segunda oração é classificada como subordinada substantiva subjetiva. 
 

https://jornal.usp.br/atualidades/como-os-canudos-plasticos-viraram-um-grave-problema-ambiental/
https://jornal.usp.br/atualidades/como-os-canudos-plasticos-viraram-um-grave-problema-ambiental/


De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, estão corretas as afirmativas: 
 

a) I, apenas.  
b) II, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) I, II, III. 

 

04- Dada a função exponencial  ( )       e sabendo que o gráfico desta função passa pelo 
ponto A(1, 20) e que h é uma constantes real, o valor de    é: 
 

a) 4. 
b) 5. 
c) 25. 
d) 16. 

 

05- Qual das alternativas apresenta o triângulo isósceles ABC retângulo em B? Dica 1: Sen = 
Seno; Tg = Tangente e Cos = Cosseno. Dica 2: triângulo isósceles = triângulo com dois lados e 
dois ângulos iguais. 
 

a) SenA=
√ 

 
; CosC=

√ 

 
 

b) TgA=√ ; SenC=
 

 
 

c) SenA=
 

 
; CosC=

 

 
 

d) TgA=
√ 

 
; CosC=

 

 
 

 

06- Qual é o valor de  (  ) sabendo que  ( )                
 

a) 0. 
b) 1. 
c) 2. 
d) -1. 

 

07- Analise a baixo as afirmativas sobre o Município de Santiago do Sul e assinale a alternativa 
correta: 
 

I- Em 1951, o lugar se chamava Barra Grande, por se encontrar localizado nas proximidades 
dos rios: Barra Grande e Saudades. Recebeu os primeiros desbravadores oriundos de 
Garibaldi RS. Eram os irmãos Saretto: Reinaldo, Honório e João com suas famílias, totalizando 
14 pessoas. 
II- A partir de 1952, o fluxo de emigrantes cresceu. Como todos eram descendentes de 
italianos e muito ligados ao Cristianismo, trataram de construir uma capela. Foi então que o Sr. 
Antônio Picolli, procurador da Fazenda Saudades, propôs aos moradores a troca do nome do 
lugar. Barra Grande passaria a ser São Tiago, onde ele doaria a imagem de São Tiago para 
ser colocada na capela. A ideia foi aceita e o lugar passou a ser chamado de São Tiago. 
III- Em 1957 conseguiram junto ao prefeito de Chapecó, sede do município a que pertencia, 
autorização para procurar alguém que pudesse atender as necessidades educacionais de seus 
filhos, ensinando-os a ler e escrever. Coube esta tarefa a senhorita Denir Leite, a primeira 
professora que começou a lecionar na Escola Isolada Municipal São Tiago, recém-criada. Em 
15 de março de 1962 a mesma passou a pertencer a Rede Estadual de Ensino, com o nome 
de Escola Isolada Estadual São Tiago. Nela trabalhavam as professoras: Clarice Isabel 
Mazzutti Gluzezak e Pierina Bernardi. 
IV- Pela Lei Municipal 707/88 de 10/03/88, São Tiago passa a ser Distrito do Município de 
Quilombo, com nome de Santiago do Sul. Em 16 de abril de 1994, pela Lei Nº 9.535, Santiago 
do Sul passa a ser emancipado política e administrativamente. Sendo que no dia 1º de Janeiro 
de 1997, tem início a 1ª Administração Pública Municipal. 



V- Em abril de 2012 promoveu pela primeira vez uma amostra de todo seu potencial realizando 
a I EXPOSUL 2012. A Feira Agropecuária, Comercial, Industrial e Artesanal 
atraiu aproximadamente  15 mil visitantes que prestigiaram 100 expositores dos mais variados 
seguimentos. Além de shows e estrutura marcante.  
(Fonte: https://www.santiagodosul.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/8859). 
 

a) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e V estão incorretas. 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão incorretas. 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

 

08- Conforme o art. 10 da Lei Orgânica do Município de Santiago do Sul compete, em comum 
com a União, com o Estado de Santa Catarina, observadas as normas de cooperação fixadas 
em Lei Complementar, assinale a alternativa incorreta: 
 

a) Zelar pela guarda da constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o 
patrimônio público. 

b) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiências. 

c) Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico  e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 

d) Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas. 
 

09- Conforme os incisos do Art. 17. da Lei Orgânica Municipal de Santiago do Sul, é da 
competência exclusiva da Câmara Municipal, exceto: 
 

a) Zelar pela guarda da constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o 
patrimônio público. 

b) Dispor sobre sua organização, funcionamento, criação, transformação ou extinção de 
cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação de sua respectiva remuneração 
observados os parâmetros estabelecidos nas Leis Orçamentárias. 

c) Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer de sua renúncia e afastá-los 
definitivamente do exercício do cargo. 

d) Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou 
os limites da delegação legislativa. 

 

10- De acordo com o Art. 89. da Lei Orgânica do Município de Santiago do Sul, a ordem 
econômica, fundada na valorização do trabalho e da livre iniciativa, tem por fim assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: exceto: 
 

a) Autonomia municipal. 
b) Propriedade privada. 
c) Redução das igualdades regionais e sociais. 
d) Busca do pleno emprego. 

 

Conhecimentos Específicos  
11- São princípios da Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), exceto: 
  

a) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e 
serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se 
qualquer comprovação vexatória de necessidade. 

b) Seletividade no acesso ao atendimento, criando discriminação de renda, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e rurais. 

c) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 
rentabilidade econômica. 

https://www.santiagodosul.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/8859


d) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas. 

 

12- São diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), exceto: 
  

a) Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, 
programas e projetos. 

b) Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à 
esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas às esferas 
estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social, 
garantindo o comando único das ações em cada esfera de governo, respeitando-se as 
diferenças e as características socioterritoriais locais. 

c) Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação 
das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

d) Primazia das organizações do terceiro setor (Ong’s) na condução da Política de 
Assistência Social em cada esfera de governo. 

 

13- Sobre o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), equipamento previsto na 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), podemos afirmar as seguintes 
alternativas em torno dos seus objetivos, exceto:   
 

a) Atua com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, visando a orientação e o 
convívio sociofamiliar e comunitário. Neste sentido é responsável pela oferta do 
Programa de Atenção Integral às Famílias. 

b) Desenvolve dentro de sua estrutura o abrigamento de crianças e adolescentes 
comprovadamente em situações em que os vínculos familiares e comunitários foram 
rompidos ou em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar 
e, ou, comunitário. 

c) É responsável pelo desenvolvimento do Programa de Atenção Integral às Famílias – 
com referência territorializada, que valorize as heterogeneidades, as particularidades de 
cada grupo familiar, a diversidade de culturas e que promova o fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários. 

d) Realiza, ainda, sob orientação do gestor municipal de Assistência Social, o mapeamento 
e a organização da rede socioassistencial de proteção básica e promove a inserção das 
famílias nos serviços de assistência social local. 

 

14- O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) define e organiza os elementos essenciais 
e imprescindíveis à execução da política de assistência social possibilitando a normatização 
dos padrões nos serviços, qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e resultado, 
nomenclatura dos serviços e da rede socio-assistencial. Sobre os eixos estruturantes e de 
subsistemas necessários para o desenvolvimento do sistema, avalie e identifique a sequencia 
correta conforme o SUAS:  
 

a) Defesa da família; Centralização político-administrativa; Gestão compartilhada com o 
terceiro setor; Financiamento; Controle Social; O desafio da participação do usuário; A 
Política de Recursos Humanos; A Informação, o Monitoramento e a Avaliação. 

b) Defesa da família; Centralização político-administrativa; Gestão compartilhada com o 
terceiro setor; Financiamento; Controle Social; O desafio da participação do usuário; A 
Política de Recursos Humanos; A Informação, o Monitoramento e a Avaliação realizado 
exclusivamente por assessorias externas ao poder público. 

c) Matricialidade Sociofamiliar; Descentralização político-administrativa e Territorialização; 
Novas bases para a relação entre Estado e Sociedade Civil; Financiamento; Controle 
Social; O desafio da participação popular/cidadão usuário; A Política de Recursos 
Humanos; A Informação, o Monitoramento e a Avaliação. 

d) Matricialidade Sociofamiliar; Padronização metodológica de atendimento; Novas bases 
para a relação entre Estado e Sociedade Civil; Gestão compartilhada com o terceiro 



setor; Controle Social; O desafio da participação popular/cidadão usuário; A Política de 
Recursos Humanos; A Informação, o Monitoramento e a Avaliação realizado 
exclusivamente por assessorias externas ao poder público. 

 
15- Leia os textos baixos:  
 
TEXTO I - Na configuração das políticas sociais brasileiras, a assistência social afirmou-se 
historicamente de maneira marginal em relação aos direitos sociais. Contudo, tivemos no 
período recente mudanças, como as inovações institucionais da Constituição Federal de 1988 
e a legislação de organização desta política, ou seja, a Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS) e a Política Nacional de Assistência Social (PNAS). 
 
TEXTO II – Charge:  
 

 
 
Com base nos textos I e II e nas legislações e políticas como: Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS/2004); Sistema Único de Assistência Social (SUAS); Norma Operacional Básica 
(NOB/SUAS/2012) e a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS – Lei 8.742/1993), podemos 
afirmar que a Política de Assistência Social inova no campo dos direitos sociais, no entanto 
persiste um grande abismo para sua efetivação devido a fatores e determinantes como:  
 

a) Historicamente, a política de Assistência Social se configurou no Brasil de maneira 
marginal aos direitos sociais, esteve ligada à atividade voluntarista carregada por uma 
forte carga moralista de patrimonialismo, clientelismo e das diversas expressões da 
cultura do favor. Estes são desafios do passado e ainda persistente no país. Importante 
destacar que o movimento de trabalhadores, usuários, conselhos profissionais, como os 
Conselhos Regionais e Federal de Serviços Sociais (CRESS/CFESS), entre outros, tem 
se posicionado na defesa das mudanças necessárias no âmbito da política de 
assistência social e ocupado os diversos espaços como conselhos gestores a nível 
municipal, Estadual e nacional de assistência social reivindicando qualidade no 
atendimento por meios dos programas, políticas, projetos e benefícios com 
financiamento, participação e controle social.  

b) A forma de gestão da política de assistência social prevê um amplo sistema 
descentralizado e participativo proposto pela LOAS, em seu capítulo III, artigo 6º, implica 
na participação popular, na autonomia da gestão municipal, potencializando a divisão de 
responsabilidades e no co-financiamento entre as esferas de governo e a sociedade 
civil. No entendo, existem resoluções do Conselho Nacional de Assistência social 
(CNAS) e o próprio Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que restringe a 
participação popular, a autonomia da gestão municipal, a divisão de responsabilidades e 
o co-financiamento da política.  



c) O SUAS, cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo, constitui-se na 
regulação e organização em todo o território nacional das ações socioassistenciais. Os 
serviços, programas, projetos e benefícios têm como foco prioritário a atenção às 
famílias, seus membros e indivíduos e o território como base de organização, que 
passam a ser definidos pelas funções que desempenham, pelo número de pessoas que 
deles necessitam e pela sua complexidade. Pressupõe, ainda, gestão compartilhada, co-
financiamento da política pelas três esferas de governo e definição clara das 
competências técnico-políticas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com a 
participação e mobilização da sociedade civil, e estes têm o papel efetivo na sua 
implantação e implementação, porém é importante observar que o atendimento aos 
usuários desta política deve passar pelo aval dos vereadores do município como forma 
de triagem, tendo em vista a defesa dos princípios e moral da família tradicional.  

d) Um dos principais eixos de gestão da política de assistência social parte do 
matricialidade sociofamiliar. A família, independentemente dos formatos ou modelos que 
assume, é mediadora das relações entre os sujeitos e a coletividade, delimitando, 
continuamente os deslocamentos entre o público e o privado, bem como geradora de 
modalidades comunitárias de vida. Todavia, não se pode desconsiderar que ela se 
caracteriza como um espaço contraditório, cuja dinâmica cotidiana de convivência é 
marcada por conflitos e geralmente, também, por desigualdades, além de que nas 
sociedades capitalistas a família é fundamental no âmbito da proteção social. Nesse 
sentido, é imprescindível aos trabalhadores da política de assistência social defender os 
valores da família tradicional brasileira e priorizar o atendimento destas nos CRAS e 
CREAS. 

 
16- São objetivos da Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), exceto:  
 

a) Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, 
e que garantam a convivência familiar e comunitária. 

b) Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o 
acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e 
rural. 

c) Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, 
especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem. 

d) Zelar pela seletividade dos seus usuários de forma única e exclusivamente pela 
ausência de renda.  

 
17- Com base na Lei nº 8.069/1990 – ECA –Estatuto da Criança e do Adolescente, considere V 
para Verdadeiro e F para falso, conforme as afirmativas a seguir:  
 
( )Considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela 
entre doze e dezoito anos de idade. 
( )É dever da família e das organizações não governamentais 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 e à 
convivência familiar e comunitária. 
( )Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 
( )Assegurar os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e 
do adolescente como pessoas em desenvolvimento será reconhecido mediante um estudo 
socioeconômico, conforme define a lei 8.069/90.  
 
 
 



A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
 

a) F – F – V – V. 
b) F – V – F – F. 
c) V – F – V – F. 
d) V – V – F – V. 

 
18- A Lei 10.741 de 01/10/2003 que instituí o Estatuto do Idoso, reconhece a pessoa idosa 
como sujeito de direitos, orienta os três níveis da gestão pública a efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Na 
referida lei, destacamos o capítulo V que trata “Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer”. Sobre 
o referido artigo, avalie as afirmativas: 
 
I- O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e 
serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. 
II- Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão obrigatoriamente 
inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do 
idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. 
III- A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante 
descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, 
culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. 
IV- Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos idosos, 
com finalidade informativa, educativa, artística e cultural, e ao público sobre o processo de 
envelhecimento. 
 

Está correto o que se afirma em  
 

a) I, apenas. 
b) I, II e IV, apenas. 
c) I, III e IV. 
d) II e III, apenas. 

 
19- A Constituição Federal de 1988 reconhece, de fato, os direitos sociais, sendo considerado 
o maior avanço na institucionalidade da proteção social. O Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) é um dos componentes, contribui e materializa o sistema de proteção social brasileiro. 
Tendo em vista as particularidades e o papel do SUAS  no sistema de proteção social, avalie 
as afirmativas abaixo: 
 
I- Segurança de sobrevivência ou de rendimento e de autonomia: através de benefícios 
continuados e eventuais que assegurem: proteção social básica a idosos e pessoas com 
deficiência sem fonte de renda e sustento; pessoas e famílias vítimas de calamidades e 
emergências; situações de forte fragilidade pessoal e familiar, em especial às mulheres chefes 
de família e seus filhos. 
II- Segurança de convívio ou vivência familiar: através de ações, cuidados e serviços que 
restabeleçam vínculos pessoais, familiares, de vizinhança, de segmento social, mediante a 
oferta de experiências socioeducativas, lúdicas, socioculturais, desenvolvidas em rede de 
núcleos socioeducativos e de convivência para os diversos ciclos de vida, suas características 
e necessidades. 
III- Segurança de acolhida: através de ações, cuidados, serviços e projetos operados em rede 
com unidade de porta de entrada destinada a proteger e recuperar as situações de abandono e 
isolamento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, restaurando sua autonomia, 
capacidade de convívio e protagonismo mediante a oferta de condições materiais de abrigo, 
repouso, alimentação, higienização, vestuário e aquisições pessoais desenvolvidas através de 
acesso às ações socio-educativas. 



IV- Doutrina da situação irregular: a adesão do Brasil, na década de 1990, à agenda de 
reformas conservadoras instaura um novo momento no sistema de proteção social denominado 
ajustamento conservador que abriu passagem e implementação de políticas de perfil 
neoliberal, nesse sentido, cabe ao Sistema Único de Assistência Social criar mecanismos e 
incentivos ao tradicional casamento como sendo de um homem com uma mulher, a expansão 
e prioridade no atendimento do modelo de família nuclear como a unidade fundadora da 
sociedade, se opor à expansão do casamento civil e dos direitos de adoção para casais 
homossexuais; promover a moralidade pública e valores familiares tradicionais.  
 

Está correto o que se afirma em: 
 

a) I, II, III e IV. 
b) I, II e III apenas. 
c) II e V, apenas. 
d) II, III e IV, apenas. 

 

20- Considerando a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, podemos afirmar que 
a proteção social especial de alta complexidade da Política pública de assistência social deve 
garantir proteção e acolhimento institucional e/ou Familiar para basicamente os seguintes 
públicos: 
 

a) Crianças e adolescentes; idosos; pessoas com deficiência e adultos e famílias. 
b) Crianças vítimas de abuso sexual e violência doméstica, adultos sem moradia fixa; 

pessoas com agravos de saúde e moradores de rua. 
c) Idosos em situação de angústia e isolados, mulheres vitimas de violência domestica, 

crianças com trajetória de vida nas ruas e pessoas com alto grau de deficiência. 
d) Jovens entre 0 a 29 anos em abrigos; Idosos em asilos; pessoas vítimas de violências 

amenas e usuários de álcool e outras drogas.  
 


