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Leia o texto que se segue e responda às questões de 01 a 08. 

 
 

A farsa do país ‘racista’ 
 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Assertivas de que o Brasil se constitui em um país racista, tomando por base os dados estatísticos 
que revelam a precária situação vivenciada pelos negros (considerados os pretos mais os pardos), em 
comparação com os brancos, precisam ser analisadas com cautela. Isto porque os números são 
interpretados como se fossem provas irrefutáveis de racismo, o que, neste país, não corresponde à verdade. 

A subrepresentatividade dos negros na universidade está diretamente relacionada às profissões nas 
quais se faz necessário maior investimento financeiro, seja pelo alto valor das mensalidades, seja pelos 
gastos com o material. A representação dos negros no ensino superior é de aproximadamente 25%. No 
entanto, em odontologia é inferior a 10%; em medicina é inferior a 15% — cursos que, pelo alto custo, 
terminam afastando os estudantes mais pobres. Por outro lado, em história, os negros são 38%; em Letras, 
29% e matemática, 33%, áreas em que o investimento do aluno com material não é tão relevante. 

Observe-se que até mesmo o turno escolhido gera fator determinante para a participação dos 
negros. No curso de história, no Rio, por exemplo, a participação chega a 46%, no turno noturno. 

O que se pretende demonstrar é que , nos cursos que requerem maior disponibilidade de recursos, a 
representação do negro é menor. 

Já nos cursos mais teóricos, em que os alunos não precisam de equipamentos sofisticados, além 
dos livros (que podem ser pegos de empréstimo nas bibliotecas), há uma maior representatividade. O 
problema, basicamente, é de renda, e não de racismo. 

Por outro lado, as estatísticas normalmente veiculadas e que pretendem extrair a fórceps a 
conclusão de que vivemos em um país racista levam em consideração o total de brancos e de negros 
independentemente de renda. 

Acontece que, desta forma, o grupo comparado passa a ser muito diverso. É preciso então verificar 
se esse discurso de verdade que apela para o racismo no Brasil e para o fosso existente entre brancos e 
negros está correto, ou se, do contrário, revela verdadeiramente o abismo entre ricos e pobres. 

Tomando os dados do PNAD/2004 e fazendo tabulações relativas a brancos, pretos e pardos, 
residentes em áreas urbanas, com um filho e rendimento familiar total de até dois salários mínimos (pobres, 
portanto), o resultado é esclarecedor. 

Os grupos aqui reunidos são grupos comparáveis, porque, ao menos em tese, têm as mesmas 
condições de vida e as mesmas possibilidades. Comparam-se assim pobres com pobres e não brancos ricos 
com negros pobres. 

Feita a comparação entre os grupos, o resultado foi o esperado: brancos, pretos e pardos pobres 
têm as mesmas dificuldades. 

A proporção dos que sabem ler/escrever: 73% dos brancos, 72% dos pretos, 69% dos pardos. O 
número médio do tempo de estudo é de cinco anos, para os três grupos. 

A proporção de pessoas que têm o ensino médio como curso mais elevado é de 24% brancos, 22% 
pretos e 21% pardos. Existem muitos outros números. Onde está, então, o país racista? Não é a cor da pele 
o que impede as pessoas de chegar às universidades, mas a renda — a péssima qualidade das escolas que 
os pobres brasileiros, sejam brancos, pretos ou pardos, conseguem frequentar. Se o impedimento não é a 
cor da pele, cotas raciais não fazem sentido. 

 
KAUFMANN, ROBERTA FRAGOSO M. Disponível em: http://www.eagora.org.br/arquivo/a-farsa-do-pais-racista/. Acesso em: 25 de março de 2011. 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA
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01. Levando-se em conta o título do texto e, a partir da leitura global dele, é possível afirmar que a autora 
 
(A) é terminantemente contra a ideia de que existe racismo de qualquer natureza no Brasil. 
(B) acredita que os baixos percentuais de alunos negros em cursos, como o de odontologia (10%) e o de 

medicina (15%), indicam a inaptidão intelectual deles. 
(C) afirma que, em termos percentuais, a situação do negro é bem mais problemática se comparada com a 

dos brancos, no que tange, por exemplo, à conclusão do ensino médio. 
(D) pretende demonstrar que o problema do acesso dos negros às universidades deve-se, sobretudo, à baixa 

renda destes e não à sua cor . 
(E) afirma que negros e brancos, em semelhantes situações de renda, experimentam, ainda assim, 

dificuldades diferenciadas no acesso ao ensino superior. 
 
 

02. A palavra “Assertivas”, linha 01, só NÃO apresenta, como sinônimo possível, a palavra: 
 

(A) Afirmação 
(B) Asserção 
(C) Asserto 
(D) Suposição 
(E) Afirmativa 

 
 
03. Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, analise os itens abaixo e, em seguida, marque a opção 

CORRETA. 
 
I. Em “(...) não corresponde à verdade”, linha 04, emprega-se corretamente o sinal indicaivo de crase 

porquanto o verbo “corresponder” exige a preposição “a” e o substantivo “verdade” admite a anteposição do 
artigo feminino “a”; 

II. Em “A subrepresentatividade (...) está diretamente relacionada às profissões (...)”, linha 05, emprega-se 
corretamente o sinal indicativo de crase porque a palavra “relacionada” exige a preposição “a” e o 
substantivo “profissões” admite a anteposição do artigo “as”; 

III. Em “(...) a participação chega a 46%, no turno noturno”, linha 12, deixa-se de empregar, equivocadamente, 
o sinal indicativo de crase antes do número percentual. Dever-se-ia empregá-lo porquanto o verbo “chegar” 
exige a preposição “a” e o número percentual admite o artigo feminino “a”. 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Os itens I e II estão corretos. 

 
 

04. Quanto à concordância verbal e nominal, analise os itens abaixo e, em seguida, marque a opção CORRETA. 
 
I. Em “(...) às profissões nas quais se faz necessário maior investimento financeiro (...)”, linhas 05 e 06, a 

pluralização de “maior investimento financeiro” acarretaria somente a mudança de número do adjetivo 
“necessário”, o qual também ficaria no plural; 

II. Em “A proporção de pessoas que têm o ensino médio como curso mais elevado (...)”, linha 34, o emprego 
da forma verbal “ter”, com acento, está inadequado, haja vista o núcleo do sujeito “proporção” está no 
singular; 

III. Em “Existem muitos outros números”, linha 35, a permuta do verbo “existir” pelo “haver” não acarretaria 
nenhuma mudança quanto à concordância. 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
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(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
 

05. O trecho “O que se pretende demonstrar é que, nos cursos que requerem maior disponibilidade de recursos, a 
representação do negro é menor”, linhas 13 e 14, apresenta uma única reescritura correta tanto quanto ao uso 
formal da língua como à manutenção do sentido. 

 
(A) Nos cursos que exigem mais gastos, a representação do negro é menor. Isso é o que se pretende 

demonstrar. 
(B) Nos cursos que solicitam mais grana a representação do negro é menor. Essa é a nossa tese. 
(C) O que se quer confirmar é que a representação do negro é menor, nos cursos onde requerem maior 

disponibilidade de recursos. 
(D) A representação do negro é menor, segundo alguns, nos cursos que requerem maior disponibilidade de 

recursos. 
(E) A tese que se defende aqui é aquela que afirma que, nos cursos que requerem maior disponibilidade de 

recursos, a representação do negro é ínfima. 
 
 
06. Quanto à pontuação, analise os itens abaixo e, em seguida, marque a opção CORRETA. 

 
I. Em “No curso de história, no Rio, por exemplo, a participação chega a 46%, no turno noturno”, linha 12, a 

expressão exemplificativa “por exemplo” não deveria ser separada por vírgulas; 
II. Em “O número médio do tempo de estudo é de cinco anos, para os três grupos”, linha 33, a retirada da 

vírgula depois da palavra “anos” não acarretaria nenhum problema quanto à pontuação do trecho em tela, 
pois a passagem “para os três grupos” já se encontra em sua posição habitual no enunciado, de modo que 
o uso da vírgula pode justificar-se meramente por uma questão de ênfase ou estilo; 

III. Em “Se o impedimento não é a cor da pele, cotas raciais não fazem sentido”, linhas 37 e 38, a retirada da 
vírgula depois da palavra “pele” não acarretaria nenhum problema quanto à pontuaçao do trecho em tela, 
uma vez que “Se o impedimento não é a cor da pele” é uma expressão adverbial deslocada e, por isso, não 
exige vírgula. 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
 
07. Quanto à regência verbal, analise os itens abaixo e, em seguida, marque a opção CORRETA. 

 
I. Em “Observe-se que até mesmo o turno escolhido gera fator determinante para a participação dos negros”, 

linhas 11 e 12, a troca do verbo “gerar” pelo verbo “engendrar” exige que se coloque antes da palavra “fator” 
a preposição “para”; 

II. Em “No curso de história, no Rio, por exemplo, a participação chega a 46%, no turno noturno”, linha 12, a 
troca do verbo “chegar” pelo verbo “alcançar” exige, que se retire a preposição “a” antes do número 
percentual; 

III. Em “Não é a cor da pele o que impede as pessoas de chegar às universidades”, linhas 35 e 36, a troca do 
verbo “chegar” pelo verbo “aspirar” (no sentido de almejar) não exige, após a permuta, nenhuma mudança 
quanto à regência. 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
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(D) Os itens II e III estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
 
08. Quanto à acentuação gráfica, assinale, abaixo, a opção em que as palavras estão acentuadas, 

respectivamente, pelas mesmas regras de acentuação de “está” (linha 05), “matemática” (linha 10) e “país” 
(linha 19). 

 
(A) Lá, física, juízes. 
(B) Sofá, química, raízes. 
(C) Cá, médico, países. 
(D) Guaraná, táxi, balaústre. 
(E) Já, história, balbúcie. 

 
 

09. Quanto à ortografia oficial, marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente. 
 
(A) Giló, jaleco, palitó. 
(B) Viagem, impecilho, paralisia. 
(C) Paralização, assessoria, frauda. 
(D) Analizar, ascenção, curtiço. 
(E) Almoxarifado, ascensorista, curtume. 

 
 

10. Os itens abaixo são partes de um parágrafo. Organize-os em uma sequência textual coerente e coesa e, em 
seguida, marque a opção com a sequência CORRETA. 

 
I. Ele estudou em Bonn e em Berlim, doutorando-se com uma tese sobre a filosofia de Demócrito e Epicuro; 
II. Marx nasceu em 1818, no seio de uma família burguesa de origem judaica; 
III. Em 1843, casou-se, mais tarde, com Jenny von Westphalen, jovem nobre que, repudiada por sua família, 

soube compartilhar a vida de lutas e privações do filósofo revolucionário. 
 

(A) II, III e I 
(B) I, III e II 
(C) I, II e III 
(D) III, I e II 
(E) II, I e III 
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11. Recentemente foram apresentados em diversas mídias de notícias, como jornais, revistas e portais da internet, 

os novos produtos de informática da empresa Intel: o Core i3, Core i5 e Core i7. Esses produtos referem-se a: 
 

(A) Processadores. 
(B) Placas de vídeo. 
(C) Monitores com tecnologia touch screen. 
(D) Dispositivos de armazenamento externo. 
(E) Leitores de mídias de alta definição. 

 
 
12. O termo Hierarquia de Memória se refere a uma classificação de tipos de memória em função de desempenho. 

Essa classificação geralmente segue duas dimensões: tamanho e velocidade de acesso, sendo 
tradicionalmente representada por uma pirâmide. Assim, em uma hierarquia clássica da forma piramidal, é 
CORRETO afirmar que: 

 
(A) Os registradores ocupam a base da pirâmide e possuem grande capacidade de armazenamento. 
(B) A memória secundária ocupa o topo da pirâmide e possui baixa capacidade de armazenamento. 
(C) A memória cache ocupa uma posição abaixo da memória principal e normalmente possui velocidade 

inferior à da memória principal. 
(D) À medida que se sobe na hierarquia clássica de memória da forma piramidal, a velocidade de acesso dos 

dispositivos diminui e a capacidade de armazenamento aumenta. 
(E) À medida que se desce na hierarquia clássica de memória da forma piramidal, a velocidade de acesso dos 

dispositivos diminui e a capacidade de armazenamento aumenta. 
 
 
13. Sobre navegação na internet, leia as afirmações abaixo e marque a opção CORRETA. 

 
I. Um plug-in é um software adicionado ao navegador para aumentar sua funcionalidade; 
II. O WWW é uma sequência de letras ou símbolos que representa o endereço de uma página ou de um 

arquivo na internet; 
III. O browser é um software que normalmente oferece uma interface gráfica para a navegação na internet. 

 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas III está correta. 
(D) Apenas I e II estão corretas. 
(E) Todas as afirmações estão corretas. 
 
 

14. Muitos navegadores de internet oferecem aos usuários um excelente recurso baseado em abas para uma 
melhor navegação. Marque a opção CORRETA que apresenta o atalho para fechar uma aba no Mozilla Firefox 
(versão 3.6 – padrão do fabricante). 

 
(A) Ctrl+Shift+W 
(B) Ctrl+W 
(C) Ctrl+Shift+F 
(D) Ctrl+F 
(E) Ctrl+Shift+C 

 
 
15. Os computadores estão, cada vez mais, presentes em nossas vidas, e o seu uso acarreta uma grande 

produção de arquivos digitais. Muitas vezes, nós usuários, nos deparamos com pastas ou diretório com um 
imenso número de arquivos e desejamos ordená-los para encontrar um arquivo mais rapidamente. Nesse 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
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II. O arquivo modelo gerado pelo Impress possui extensão ppt por ser semelhante ao Power Point da 
Microsoft; 

III. O Impress é considerado um editor de apresentações. 
 

(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas III está correta. 
(D) Apenas I e II estão corretas. 
(E) Todas as afirmações estão corretas. 

 
 

20. Tendo em vista o Vírus de computador e os softwares Antivírus, marque a opção CORRETA. 
 

(A) Só é recomendável utilizar antivírus em máquinas ligadas à internet. 
(B) Atualmente existem hardwares maliciosos que se instalam e que danificam o funcionamento do 

computador. 
(C) O Avira e o Forvast são exemplos de softwares antivírus. 
(D) O scandisck é um utilitário que, na ausência de um antivírus, procura arquivos com vírus e repara áreas 

danificadas do disco. 
(E) Um dos primeiros tipos de vírus conhecido, o vírus de boot, infecta a partição de inicialização do sistema 

operacional. 
 
 
 
 
 
21. Parnaíba é considerado o segundo município piauiense, seja pela densidade populacional, pelo valor histórico 

e econômico, seja pelas belezas naturais que possui. Nesse sentido, sobre o município de Parnaíba, é correto 
afirmar, EXCETO: 

 
(A) A “Pedra do Sal” é a única praia do município de Parnaíba. 
(B) Uma das principais atividades econômicas do município é a exportação da cera de carnaúba. 
(C) Inclui-se entre os quatro municípios litorâneos do Piauí. 
(D) A cidade de Parnaíba é banhada pelos rios Igaraçu e Poti. 
(E) A bandeira do município de Parnaíba estampa o lema: “Parnaíba, nossa cidade, nosso orgulho”. 

 
 
22. Considere as seguintes afirmativas sobre o município de Parnaíba: 

 
I. Localiza-se no extremo norte do Piauí; 
II. Possui o único Delta em mar aberto das Américas; 

III. A cidade de Parnaíba possui alguns casarões coloniais do século XX, sendo que o de maior valor histórico 
é conhecido como “Casa Grande da Parnaíba”; 

IV. Parnaíba foi agraciada pelo Imperador D. Pedro II com o título de “A Metrópole das Províncias do Norte”. 
V. São municípios limítrofes de Parnaíba: Luís Correia, Bom Princípio do Piauí, Ilha Grande, Cajueiro da Praia 

e Araioses. 
 

Marque a opção que contém somente as afirmativas CORRETAS. 
 

(A) I, II, III. 
(B) III, IV, V. 
(C) I, II, IV. 
(D) II, IV, V. 
(E) I, III, V. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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23. Leia o enunciado e, em seguida, marque a opção INCORRETA. 
 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Parnaíba, são considerados crimes de responsabilidade os atos 
do Prefeito Municipal que atentem contra as Constituições Federal e Estadual, contra a própria Lei Orgânica, 
especialmente, contra: 

 
(A) O livre exercício do Poder Legislativo Municipal. 
(B) A segurança interna do Município. 
(C) A lei orçamentária. 
(D) Os direitos políticos, sociais e individuais. 
(E) O sistema de controle interno de cada Poder instituído em lei. 

 
 

24. Conforme estabelecido na sua Lei Orgânica, NÃO constitui símbolo do município de Parnaíba: 
 
(A) O Hino de Parnaíba. 
(B) O Selo do Município. 
(C) A Medalha “Mérito Parnaibano”. 
(D) A Bandeira de Parnaíba. 
(E) O Brasão de Simplício Dias. 

 
 
25. É da competência administrativa comum do município de Parnaíba, da União e do Estado do Piauí, observada 

a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas: 
 

(A) Conservar o patrimônio público e privado. 
(B) Cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de qualquer 

deficiência. 
(C) Promover os meios de acesso à educação e à cultura. 
(D) Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico. 
(E) Estabelecer convênios entre si, a fim de desenvolverem programas de assistência social e cooperação 

técnica. 
 
 

26. Analise as afirmações abaixo sobre o Programa AABB Comunidade: 
 
I. Tem como princípio a pedagogia dos direitos, a ludicidade e a leitura da realidade social do educando, da 

família e da comunidade; 
II. Consiste em proposta de complementação curricular, pedagógica e cultural, objetivando o sucesso da 

criança e do adolescente; 
III. Valoriza a cultura do educando e de sua comunidade, possibilitando a construção de conhecimentos e o 

acesso à cidadania através de atividades lúdicas; 
IV. Efetiva-se a partir de proposta metodológica desenvolvida pela PUC-Minas Gerais, com fundamentação 

no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); 
V. Tem como objetivo fundamental a complementaridade escolar e a inserção social de crianças e 

adolescentes na faixa etária de 6 a 18 anos incompletos. 
 

É correto APENAS o que consta na opção:  
 

(A) I, III, IV 
(B) II, IV, V 
(C) I, II, III 
(D) II, III, IV 
(E) I, III, V  
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27. O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) caracteriza-se como uma unidade pública estatal de 
base territorial, responsabilizando-se pelo seguinte tipo de ação: 

 
(A) Proteção social e educacional básica. 
(B) Proteção social básica. 
(C) Proteção social de baixa complexidade. 
(D) Proteção social de alta complexidade. 
(E) Proteção social e defesa socioeducativa. 

 
 
28. O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), em articulação com a rede socioassistencial, 

desenvolve as seguintes modalidades de serviços, EXCETO: 
 
(A) Ações socioeducativas. 
(B) Cadastro único. 
(C) Qualificação profissional. 
(D) Manutenção do plantão social. 
(E) Atendimento social. 

 
 
29. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) dispõe sobre proteção integral à criança e ao adolescente. 

Nessa acepção, é considerado 
 
(A) uma lei transitória. 
(B) uma lei estadual. 
(C) uma lei municipal. 
(D) uma lei federal. 
(E) uma lei provisória. 

 
 
30. De acordo com o Título II, Capítulo IV – Do direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, expresso no 

ECA (art. 53), à criança e ao adolescente são assegurados, EXCETO: 
 
(A) Direito de ser respeitado por seus educadores. 
(B) Direito de organização e participação em entidades estudantis. 
(C) Acesso à escola pública e gratuita próxima a sua residência. 
(D) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
(E) Garantia de horário especial para o exercício das atividades. 

 
 
31. Considere o enunciado abaixo e assinale a opção INCORRETA.  

 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece no art. 67: “Ao adolescente empregado, aprendiz, 
em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não-
governamental, é vedado trabalho”: 

 
(A) Perigoso, insalubre ou penoso. 
(B) Realizado sem apoio socioeducativo e sócio-familiar em meio aberto. 
(C) Noturno, realizado entre as vinte e duas horas de uma dia e as cinco horas do dia seguinte. 
(D) Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. 
(E) Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. 
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32. Segundo o Título III, Capítulo IV – art. 112, do ECA, verificada a prática de ato infracional, a autoridade 
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas socioeducativas,  EXCETO: 
 
(A) Encaminhamento a programas de orientação. 
(B) Advertência. 
(C) Liberdade assistida. 
(D) Prestação de serviço à comunidade. 
(E) Obrigação de reparar o dano. 

 
 
33. A Constituição Federal de 1988, no artigo 205, preceitua: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Nesse sentido, o artigo 
206, contempla os princípios que regem o ensino, EXCETO: 

 
(A) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
(B) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 
(C) Erradicação do analfabetismo. 
(D) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 
(E) Garantia do padrão de qualidade. 

 
 

34. Consta na Lei nº 8.069 (ECA), Seção II, que é proibida a venda à criança e ao adolescente de, EXCETO: 
 

(A) Armas, munições e explosivos. 
(B) Bebidas alcoólicas.  
(C) Fogos de estampido e de artifício.  
(D) Bilhetes lotéricos e equivalentes. 
(E) Produtos cujos componentes não possam causar dependência física ou psíquica. 

 
 
35. Assinale a opção que, segundo a Constituição Federal de 1988, NÃO constitui princípio fundamental no Brasil. 

(A)  A dignidade da pessoa humana. 
(B) A soberania. 
(C) A vedação do asilo político. 
(D) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
(E) O pluralismo político. 

 
 
36. Nos termos do artigo 6º da Constituição Federal, são Direitos Sociais, EXCETO: 

(A) Saúde, alimentação, educação. 
(B) Trabalho, moradia, lazer. 
(C) Segurança, previdência social, educação. 
(D) Trabalho, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância. 
(E) Aposentadoria, salário-mínimo, repouso semanal remunerado. 

 
 
37. Com base no Capítulo VII (Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso), o artigo 227 da 

Constituição Federal define que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem os seguintes direitos, EXCETO: 

(A) à vida, ao lazer. 
(B) à saúde, à alimentação. 
(C) à educação, à cultura. 
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(D) ao salário, à aposentadoria. 
(E) à liberdade, ao respeito. 

 
 

38. A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS - Lei 8.742/93) define, no art. 2º, os seguintes objetivos relativos à 
assistência social, EXCETO:  

 
(A) Proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. 
(B) Universalizar os direitos sociais, respeitando a dignidade do cidadão. 
(C) Amparar as crianças e adolescentes carentes. 
(D) Habilitar e reabilitar pessoas portadoras de deficiência, promovendo sua integração à vida comunitária. 
(E) Garantir um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 
 
 
39. No que concerne à organização e à gestão das ações na área de assistência social, compete ao Município, nos 

termos do artigo 15 da LOAS (Lei 8.742/93), EXCETO: 

 
(A) Atender as ações assistenciais de caráter de emergência. 
(B) Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade 

civil. 
(C) Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. 
(D) Responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada definidas no artigo 203 

da Constituição Federal. 
(E) Prestar os serviços assistenciais, tais como: programas de amparo às crianças e adolescentes em 

situação de risco pessoal e social, bem como às pessoas que vivem em situação de rua. 
 
 
40. Considere o que rezam os artigos 20 e 21 da LOAS (Lei 8.742/93) sobre o benefício de prestação continuada. 

A esse respeito, assinale a opção INCORRETA.  

(A) Consideram pessoa portadora de deficiência aquela incapacitada para a vida independente e para o 
trabalho. 

(B) O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização. 
(C) O benefício de prestação continuada pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito 

da seguridade social. 
(D) A situação de internado não prejudica o direito do idoso ou do portador de deficiência ao benefício. 
(E) A concessão do benefício fica sujeito a exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia 

médica do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). 
 
 


