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C) A proteção social especial tem como objetivos prevenir
situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

ORIENTADOR SOCIAL

31. (CONCURSO CRATO/2021) Analise os itens que
se seguem sobre a Política Nacional de Assistência
Social (PNAS/2004) e responda o que se pede.

D) No caso da proteção social especial, à população em
situação de rua não precisam ser priorizados os serviços que possibilitem a organização de um novo projeto
de vida, visando criar condições para adquirirem referências na sociedade brasileira, enquanto sujeitos de
direito.

I. A Política Nacional de Assistência Social aprovada expressa a materialidade do conteúdo da Assistência Social como um pilar do Sistema de Proteção Social Brasileiro no âmbito da Seguridade Social.

E) Os serviços de proteção especial têm pouca interface
com o sistema de garantia de direito exigindo, muitas vezes, uma gestão menos complexa e não compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público e
outros órgãos e ações do Executivo.

II. A proteção social exige a capacidade de menor aproximação possível do cotidiano da vida das pessoas, pois
é nele que riscos, vulnerabilidades se constituem.
III. Apresenta como um dos seus objetivos Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e
grupos que deles necessitarem.

33. (CONCURSO CRATO/2021) Conforme o Estatuto
da Criança e do Adolescente quando se trata da
adoção de criança e de adolescente, examine os itens
a seguir:

É VERDADE o que se afirma em:
A) Itens I e II apenas.

I. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com
os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios,
desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes,
salvo os impedimentos matrimoniais.

B) Itens II e III apenas.
C) Itens I e III apenas.

II. O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos
à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.

D) Item III Apenas.
E) Todos os itens.

III. Em se tratando de adotando maior de onze anos de
idade, será também necessário o seu consentimento.
32. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) quanto
à Proteção Social Especial, assinale a alternativa
CORRETA:

É VERDADE o que se afirma em:
A) Itens I e II apenas.
B) Itens II e III apenas.

A) A ênfase da proteção social especial deve priorizar a
reestruturação dos serviços de abrigamento dos indivíduos que, por uma série de fatores, contam mais com
a proteção e o cuidado de suas famílias, para as novas
modalidades de atendimento.

C) Itens I e III apenas.
D) Item III Apenas.
E) Todos os itens.

B) A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos
que se encontram em situação de risco pessoal e social,
por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou,
psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras.

34. (CONCURSO CRATO/2021) O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Para os efeitos
desta Lei, criança é pessoa:
A) até dez anos de idade incompletos.
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e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

B) até dez anos de idade completos.
C) até doze anos de idade completos.

Com base na referida lei, quanto ao direito à moradia, assinale a alternativa CORRETA:

D) até doze anos de idade incompletos.
E) até oito anos de idade incompletos.

A) A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna,
no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida dependente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva.

35. (CONCURSO CRATO/2021) Ainda em relação
Estatuto da Criança e do Adolescente quando trata
do Direito à Convivência Familiar e Comunitária,
julgue os itens a seguir:

B) Nos programas habitacionais públicos, os critérios de
financiamento devem ser incompatíveis com os rendimentos da pessoa com deficiência ou de sua família.

I. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em
programa de acolhimento familiar ou institucional terá
sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com
base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada
pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei.

C) Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados
com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou
o seu responsável goza de prioridade na aquisição de
imóvel para moradia própria, observado o seguinte: reserva de, no mínimo, 10
D) O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia
para a vida dependente da pessoa com deficiência.

II. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará
por mais de 28 meses, salvo comprovada necessidade
que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.

E) A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do Suas à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha
de condições de autossustentabilidade, com vínculos
familiares fragilizados ou rompidos.

III. Será garantida a convivência integral da criança com
a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. IV Serão cadastrados para adoção recémnascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas
famílias no prazo de 30 dias, contado a partir do dia do
acolhimento.

37. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei nº 13.146, de 6
de julho de 2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), destinada a assegurar e a promover,
em condições de igualdade, o exercício dos direitos
e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

É CORRETO o que se afirma em:
A) Itens I, III e IV apenas
B) Itens I e III apenas

Com base na referida lei, em relação aos crimes e
das infrações administrativas, todas estão corretas,
EXCETO:

C) Itens II, III e IV apenas
D) Item III, apenas
E) Todos os itens.

A) Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em
razão de sua deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um) a
3 (três) anos, e multa

36. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei nº 13.146, de 6
de julho de 2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), destinada a assegurar e a promover,
em condições de igualdade, o exercício dos direitos

B) Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão,
benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento
de pessoa com deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um)
a 4 (quatro) anos, e multa.
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39. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei nº 12.288, de
20 de julho de 2.010 instituiu o Estatuto da Igualdade Racial. O Sistema Nacional de Promoção
da Igualdade Racial (Sinapir) foi instituído como
forma de organização e de articulação voltadas à
implementação do conjunto de políticas e serviços
destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no País, prestados pelo poder público federal.

C) Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos,
e multa.
D) Em caso de abandono à pessoa com deficiência em
hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou
congêneres; além da pena prevista e multa; na mesma
pena incorre quem não prover as necessidades básicas
de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou
mandado.

Dentre os objetivos listados, É OBJETIVO do Sinapir:

E) Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para
si ou para outrem: Pena - detenção, de 1 (um) mês a 4
(quatro) anos, e multa.

A) Estabelecer cotas à igualdade étnica e o combate às
desigualdades sociais resultantes do racismo, inclusive
mediante adoção de ações afirmativas.
B) Centralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos estaduais, distrital e municipais.
C) Institucionalizar planos, ações e mecanismos voltados
à promoção da igualdade étnica.

38. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) quanto à
Proteção Social Especial, todas as alternativas estão
corretas, EXCETO:

D) Garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a implementação das ações afirmativas e o
cumprimento das metas a serem estabelecidas.

A) A proteção social especial de Média Complexidade
constituem-se dos serviços considerados de média
complexidade aqueles que oferecem atendimentos às
famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas
cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos.

E) Estabelecer vagas destinadas a combater os fatores de
marginalização e a promover a integração social da população negra.

B) Esses serviços requerem maior estruturação técnicooperacional e atenção especializada e mais individualizada, e, ou, de acompanhamento sistemático e monitorado.

40. (CONCURSO CRATO/2021) Com base na Lei n°
10.741, de 1° de outubro de 2.003 que dispõe sobre
o Estatuto do Idoso e dá outras providências, julgue
os itens a seguir:

C) Os serviços de proteção social especial de média complexidade são aqueles que garantem proteção integral
- moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem
referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando
ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário.

I. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua
proteção um direito social, nos termos desta Lei e da
legislação vigente assegurado como Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade.
II. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso,
por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS,
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para
a prevenção, promoção, proteção e recuperação da
saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos como Do Direito à
Vida.

D) A proteção especial de média complexidade envolve
também o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, visando a orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário.
E) O Serviço de Habilitação e Reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência faz parte dos serviços
de Proteção Social Especial de Média Complexidade.
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III. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos
urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos
e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

A) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades
mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento
de saúde que lhe for reputado mais favorável .Não estando o idoso em condições de proceder à opção, poderá será feita pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo
hábil.

É VERDADE o que se afirma em:

B) A participação dos idosos em atividades culturais e
de lazer será proporcionada mediante descontos de
pelo menos 70% (setenta por cento) nos ingressos para
eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem
como o acesso preferencial aos respectivos locais.

A) Itens I e II apenas.
B) Itens II apenas.
C) Itens I e III apenas.

C) Quando Do Transporte, é assegurada a reserva, para os
idosos, nos termos da lei local, de 5% (cinco por cento)
das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as
quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a
melhor comodidade ao idoso.

D) Item III Apenas.
E) Todos os itens.

41. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação a Lei n°
10.741, de 1° de outubro de 2.003 que dispõe sobre o
Estatuto do Idoso e dá outras providências, quando
Dos Crimes em Espécie, leia a afirmativa a seguir.

D) As entidades governamentais e não-governamentais de
atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária
e outros previstos em lei.

Deixar de prestar assistência ao idoso, quando
possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de
iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou
não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade
pública: Pena de
meses
a
e multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada de metade,
se da omissão resulta lesão corporal de natureza
, e triplicada, se resulta a morte.

E) Os benefícios de aposentadoria e pensão do Regime
Geral da Previdência Social observarão, na sua concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real
dos salários sobre os quais incidiram contribuição, nos
termos da legislação vigente.
43. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação ao Plano
Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes (2013), no que se
refere ao EIXO: participação e protagonismo e ao
objetivo: Promover a participação ativa de crianças e adolescentes pela defesa de seus direitos
na elaboração e execução de políticas de proteção.
Constitui-se um dos indicadores de monitoramento
deste eixo:

Assinale a opção que preenche CORRETAMENTE
e respectivamente as lacunas:
A) detenção / 6 (seis) / 1 (um) ano / grave
B) reclusão /6 (seis) / 1 (um) ano / grave

A) Número de redes, comitês, fóruns e outros coletivos
que atuam no enfrentamento do abuso e/ou exploração
sexual de crianças e adolescentes nos âmbitos nacional, estaduais, municipais e distrital.

C) detenção / 6 (seis) / 3 (três) anos / gravíssima
D) detenção / 2 (dois) / 1 (um) ano / gravíssima

B) Número de campanhas realizadas e de empresas e trabalhadores sensibilizados/capacitados sobre a temática.

E) reclusão / 2 (dois) / 5 (cinco) anos /moderada.

42. (CONCURSO CRATO/2021) Conforme a Lei n°
10.741, de 1° de outubro de 2.003, assinale a alternativa INCORRETA:

C) Número de instâncias de articulação como conselhos,
fóruns, comitês, comissões, redes etc. que fomentam e
asseguram a participação de crianças e adolescentes.
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45. (CONCURSO CRATO/2021) Com base nas Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (2009), quando da Articulação
Intersetorial; leia a afirmativa a seguir.

D) Número de campanhas e eventos realizados com foco
no enfrentamento ao abuso e/ou exploração sexual de
crianças e adolescentes
E) Número de varas especializadas em julgar crimes contra crianças e adolescentes - total e proporção com relação aos municípios que demandam a estruturação de
tal serviço.

Os Serviços de Acolhimento integram o Sistema Único de Assistência Social (SUAS),
tendo interface com outros serviços da rede
, quanto com demais órgãos do Sistema
.
Sua atuação deve basear-se no princípio
da
, não devendo
ofertar em seu interior atividades que sejam da
competência de outros serviços. A proteção integral
a que têm direito as crianças e os adolescentes acolhidos deve ser viabilizada por meio da utilização
de equipamentos
e
da rede de
.

44. (CONCURSO CRATO/2021) Com base no Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, julgue os
itens a seguir:
I. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela
ética. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral.
Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa
ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a
todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços
para construí-los.

Assinale a opção que preenche CORRETAMENTE
e respectivamente as lacunas:
A) socioassistencial/ de Garantia de Saúde / incompletude
institucional / comunitários / serviços local.
B) psicológica/ de Garantia de Saúde / completude institucional / individuais / serviços hospitalares.

II. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios éticos são primados maiores que
devem nortear o servidor público, seja no exercício do
cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos,
comportamentos e atitudes serão direcionados para a
preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.

C) socioassistencial/ de Garantia de Direitos / incompletude institucional / comunitários / serviços local.
D) socioassistencial/ de Garantia Sociais/ incompletude
institucional/ individuais/ coletivos
E) assistencial/ de Garantia de Direitos/ completude institucional / coletivos / serviços hospitalares.

III. A moralidade da Administração Pública não se limita
à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida
da idéia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do
servidor público, é que poderá consolidar a moralidade
do ato administrativo.
É VERDADE o que se afirma em:
A) Itens I e III apenas.
B) Itens II apenas.
C) Item III Apenas.
D) Itens II e III apenas.
E) Todos os itens.
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