
1.  Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

Nome: N. de Inscrição:

2.  O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS não 
poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.

3. Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra legível, para posterior 
exame grafológico:

   “O único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar.”
4.  DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.

5.  Na prova há 60 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.

6. No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. Preencha, 
FORTEMENTE, com caneta esferográfi ca (tinta azul ou preta) fabricada em material transparente, toda a área 
correspondente à  opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. 

7.  Será anulada a  questão cuja  resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma 
opção. Evite deixar questão sem resposta.

8.  Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confi ra este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação 
sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.

9.  Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,  tampouco 
será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

10.  Por motivo de segurança, somente durante os 30 (trinta) minutos que antecederem o término da prova, poderão 
ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 9.7, do edital 
regulador do concurso.

11.  A saída da sala só poderá ocorrer  depois de decorrida 1 (uma)  hora  do  início  da  prova. A não-observância 
dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso. 

12.  Ao sair da sala, entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de 
Sala. 

Escola de Administração Fazendária
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Conhecimentos Específi cos

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a reprodução total ou parcial desta prova, por 
qualquer meio ou processo. A violação de direitos autorais é punível como crime, com pena de 
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código Penal), conjuntamente com busca e apreensão e 
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº 9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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LEGISLAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

1 - No que diz respeito aos objetivos da Assistência Social, no 
artigo n.  203 da Constituição da República Federativa do 
Brasil, de 1988, assinale a opção incorreta.

a) A  habilitação e reabilitação das pessoas portadoras 
de defi ciência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária.

b) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice. 

c) O  amparo às crianças e adolescentes carentes. 
d) A  garantia de um salário mínimo de benefício mensal 

à pessoa que comprove não possuir qualquer renda.
e) A  promoção da integração ao mercado de trabalho.

2 - Sobre os Princípios da Política Nacional de Assistência 
Social – PNAS, 2004,   assinale a opção correta. 

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

b) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas 
e projetos assistenciais, bem como, dos recursos 
oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 
concessão.

c) Provisão de serviços, programas, projetos e benefícios 
de Proteção Social Básica e/ou, especial para famílias, 
indivíduos e grupos que deles necessitarem. 

d) Ampliação e  acesso aos bens e Serviços 
Socioassistenciais Básicos e Especiais, em áreas 
urbana e rural. 

e) Promoção  de ações de assistência social  centradas 
na família e que garantam a convivência familiar e 
comunitária. 

3 - No que tange ao Benefi cio de Prestação Continuada – BPC 
(Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, Lei n. 8.742 de 
7 de dezembro de 1993, alterada pela Lei n. 12.435 de 6 de 
julho de 2011), assinale a opção incorreta.  

 a) O BPC é a garantia de um salário mínimo mensal à 
pessoa com defi ciência 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.

b) A  família é composta pelo requerente, o cônjuge ou 
companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a 
madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os fi lhos 
e enteados solteiros e os menores tutelados, desde 
que vivam sob o mesmo teto.

c) A pessoa  portadora de defi ciência é aquela que, 
em função de suas  limitações funcionais, está  
incapacitada para a vida independente e para o 
trabalho. 

d) A família cuja renda mensal per capita seja inferior 
a 1/4 (um quarto) do salário mínimo é considerada 
incapaz de prover a manutenção da pessoa com 
defi ciência ou idosa.

 

e) O acolhimento em Instituições de Longa Permanência 
não prejudica o direito do idoso, ou da pessoa com 
defi ciência, ao BPC. 

4 - Sobre  os  Benefícios Eventuais  assegurados pelo artigo 
n. 22 da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS            
(Lei  n. 8.742 de 7  de  dezembro  de 1993,  alterada  pela  
Lei n. 12.435 de 6 de julho de 2011), assinale a opção 
incorreta.  

a) Os benefícios eventuais constituem  provisões 
suplementares e provisórias que integram 
organicamente as garantias do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS),   e são prestadas aos 
cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, 
morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 
calamidade pública.

b) Os benefícios eventuais subsidiários não poderão 
ser cumulados  com  aqueles  instituídos  pelas  Leis         
n. 10.954, de 29 de setembro de 2004, e n. 10.458, de 
14 de maio de 2002.

c) A concessão e o valor dos benefícios de que trata o 
artigo n. 22  serão defi nidos pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios e previstos nas respectivas leis 
orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos 
defi nidos pelos respectivos Conselhos de Assistência 
Social.

d) O Conselho Nacional de Assistência  Social (CNAS), 
ouvidas as respectivas representações de Estados 
e Municípios dele participantes, poderá propor, na 
medida das disponibilidades orçamentárias das 3 
(três) esferas de governo, a instituição de benefícios 
subsidiários no valor de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do salário-mínimo para cada criança de até 6 
(seis) anos de idade.

e) O Auxílio Emergencial Financeiro, para a  população 
atingida por desastres, e o Programa Bolsa Renda, 
para atendimento a agricultores familiares atingidos 
pelos efeitos da estiagem, podem  ser somados  aos 
benefícios eventuais subsidiários.   

5 - No que diz respeito aos  objetivos da Seguridade Social 
na Constituição Federal  de 1988 (artigo n. 19), assinale a 
opção incorreta.

a) A universalidade da cobertura e do atendimento.
b) A uniformidade e equivalência dos benefícios e 

serviços às populações urbanas e rurais.
c) A seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços.
d) A irredutibilidade do valor dos benefícios.
e) A participação no custeio.
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6 -  Sobre a abrangência do Auxílio Doença, na Convenção.  
Concernente às Normas Mínimas para a Seguridade Social 
(Convenção n. 102/1952 da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT), assinale a opção correta.

a) As pessoas amparadas pelo Auxílio Doença devem 
abranger determinadas categorias de assalariados, 
perfazendo, no mínimo, 50 por cento da totalidade dos 
assalariados. 

b) As pessoas amparadas pelo Auxílio Doença devem 
abranger determinadas categorias populacionais, 
perfazendo, no mínimo, 30 por cento da totalidade dos 
residentes. 

c) As pessoas amparadas pelo Auxílio Doença devem 
abranger 60 por cento  dos residentes cujos recursos 
durante o evento excederem os limites dispostos  no 
artigo 67 da  Convenção n. 102 da OIT. 

d) As pessoas amparadas pelo Auxílio Doença devem 
abranger, no mínimo, 40 por cento da totalidade dos 
assalariados que trabalham em empresas industriais 
que empreguem 10 pessoas, pelo menos.

e) As pessoas amparadas pelo Auxílio Doença devem 
abranger as esposas e os fi lhos de chefes de 
família pertencentes a determinadas categorias de 
assalariados, perfazendo, no mínimo, 50 por cento da 
totalidade dos assalariados.

7 - Com relação à Convenção Sobre Povos Indígenas e 
Tribais (Convenção n. 169 da Organização Internacional 
do Trabalho – OIT), assinale a opção incorreta. 

a) Os governos deverão garantir que os membros desses 
povos se benefi ciem, em condições de igualdade, 
dos direitos e oportunidades previstos na legislação 
nacional para os demais cidadãos. 

b) Os governos deverão pôr em prática programas 
coordenados e sistemáticos com vistas à proteção das 
populações interessadas e sua integração progressiva 
na vida dos respectivos países. 

c) Os povos indígenas e tribais desfrutarão plenamente 
dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, 
sem qualquer impedimento ou discriminação.

d) A auto identifi cação como indígena ou tribal deverá ser 
considerada um critério fundamental para a defi nição 
dos grupos aos quais se aplicam as disposições da 
presente Convenção.

e) Os governos terão a responsabilidade de desenvolver, 
com a participação dos povos interessados, uma ação 
coordenada e sistemática para proteger seus direitos 
e garantir respeito à sua integridade.

8 - Sobre os objetivos específi cos da Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável  dos Povos e Comunidades 
Tradicionais (Decreto n. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007),   
assinale a opção incorreta. 

a) Garantir os direitos dos povos e das comunidades 
tradicionais afetados direta ou indiretamente por 
projetos, obras e empreendimentos. 

b) Garantir a inclusão de cada povo e comunidade 
tradicional no sistema de educação pública do país.

c) Reconhecer, com celeridade, a auto-identifi cação 
dos povos e comunidades tradicionais, de modo 
que possam ter acesso pleno aos seus direitos civis 
individuais e coletivos. 

d) Garantir aos povos e comunidades tradicionais 
o acesso aos serviços de saúde de qualidade e 
adequados às suas características sócio-culturais, 
suas necessidades e demandas, com ênfase nas 
concepções e práticas da medicina tradicional.

e) Garantir, no sistema público previdenciário, 
a adequação às especifi cidades dos povos e 
comunidades tradicionais, no que diz respeito às suas 
atividades ocupacionais e religiosas e às doenças 
decorrentes destas atividades.

9 - Sobre as prestações do assegurado no  Regime Geral de 
Previdência Social-RGPS  (Lei  n. 8.213, de 24 de julho de 
1991) devidas inclusive em razão de eventos decorrentes 
de acidente do trabalho, expressas em benefícios e 
serviços, assinale a opção incorreta. 

a) Aposentadoria por tempo de serviço.  
b) Salário-maternidade.
c) Auxílio-acidente.
d) Aposentadoria por idade. 
e) Aposentadoria por invalidez.

10- Sobre o serviço social no Regime Geral de Previdência 
Social (Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991), assinale a 
opção incorreta. 

a) O serviço social tem competência para esclarecer 
junto aos benefi ciários seus direitos sociais e os 
meios de exercê-los,  e estabelecer, conjuntamente 
com eles, o processo de solução dos problemas que 
emergirem da sua relação com a Previdência Social, 
tanto no âmbito interno da instituição,  como na 
dinâmica da sociedade.

b) A prioridade  será dada aos segurados em benefício 
por incapacidade temporária e atenção especial aos 
aposentados e pensionistas.

c) O efetivo atendimento dos usuários será assegurado 
pela utilização de intervenção técnica, assistência de 
natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, 
intercâmbio com empresas e pesquisa social, 
inclusive mediante celebração de convênios, acordos 
ou contratos.

d) O serviço social terá como diretriz a participação do 
benefi ciário na implementação e no fortalecimento 
da política previdenciária, em articulação com as 
associações e entidades de classe.

e) O serviço social prestará assessoramento técnico 
direto às organizações dos trabalhadores para o  
monitoramento dos benefícios.  
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11- Sobre os Princípios do Sistema Único de Saúde – SUS,  
na Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080, de 19 de setembro 
de 1990), assinale a opção incorreta. 

a) Regulação das relações entre o Sistema Único de 
Saúde (SUS) e os serviços privados de assistência à 
saúde.

b) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

c) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

d) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

e) Organização dos serviços públicos de modo a evitar 
duplicidade de meios para fi ns idênticos.

12- Com relação ao Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena,  na Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080, de 19 
de setembro de 1990), assinale a opção incorreta. 

a) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena é um 
componente do Sistema Único de Saúde – SUS, com 
o qual funcionará em perfeita integração. 

b) As populações indígenas terão direito a participar 
dos organismos colegiados de formulação, acom-
panhamento e avaliação das políticas de saúde, tais 
como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos 
Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso. 

c) O Sistema Único de Saúde – SUS promoverá a 
articulação do Subsistema de Saúde Indígena com os 
órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.

d) O custeio das ações do Subsistema de Atenção 
à Saúde Indígena prescindirá da participação 
complementar das instituições não-governamentais.

e) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá 
ser, como o Sistema Único de Saúde – SUS, 
descentralizado, hierarquizado e regionalizado. 

13- No que diz respeito ao signifi cado do princípio de 
Matricialidade Sociofamiliar, na Norma Operacional 
Básica de Assistência Social – NOBAS, 2004, assinale a 
opção incorreta. 

a) A família é o núcleo social básico de acolhida, convívio, 
autonomia, sustentabilidade e protagonismo social.

b) A defesa do direito à convivência familiar, na proteção 
de assistência social, supera o conceito de família 
como unidade econômica, mera referência de cálculo 
de rendimento per capita, e a entende como núcleo 
afetivo, vinculado por laços consanguíneos, de aliança 
ou afi nidade, que circunscrevem obrigações recíprocas 
e mútuas, organizadas em torno de relações de geração 
e de gênero. 

c) A família deve ser apoiada e ter acesso a condições 
para responder ao seu papel no sustento, na guarda 
e na educação de suas crianças e adolescentes, bem 
como, na proteção de seus idosos e portadores de 
defi ciência. 

d) O fortalecimento de possibilidades de convívio, 
educação e proteção social, na própria família, não 
restringe as responsabilidades públicas de proteção 
social para com os indivíduos e a sociedade.

e) Os múltiplos fatores sociais e econômicos, que 
levam o indivíduo e a família a uma situação de 
vulnerabilidade, risco pessoal e social  orientam a 
proteção social de assistência social.

14- Acerca da função da vigilância sócio-assistencial,  na Norma 
Operacional Básica de Assistência Social –  NOBAS, 2004, 
assinale a opção incorreta.

a) Exercer vigilância sobre os padrões de serviços de 
Assistência Social, em especial aqueles que operam  
na forma de albergues, abrigos, residências, semi-
residências, moradias provisórias para os diversos 
segmentos etários.

b) Identifi car pessoas com redução da capacidade 
pessoal, com defi ciência ou em abandono. 

c) Identifi car  situações de riscos circunstanciais, em 
decorrência de calamidades públicas e emergências . 

d) Identifi car a incidência de crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e idosos vítimas de formas de 
exploração, de violência, de maus tratos e de ameaças. 

e) Identifi car a incidência de vítimas de apartação social 
que lhes impossibilite sua autonomia e integridade, 
fragilizando sua existência.

15- No que diz respeito às diretrizes de trabalho na área da 
Saúde do Idoso, do Pacto pela Saúde  (Portaria  n. 399, 
de 22 de fevereiro de 2006), assinale a opção incorreta.

a) Envelhecimento saudável.
b) Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa. 
c) Provimento de recursos capazes de assegurar 

qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa.
d) A implantação de serviços de atenção domiciliar. 
e) O acolhimento preferencial em unidades de saúde, 

respeitado o critério de risco.

16- No que tange aos  objetivos de Fortalecimento da Atenção 
Básica, no Pacto pela Saúde (Portaria  n. 399, de 22 de 
fevereiro de 2006), assinale a opção correta.

a) Assumir a estratégia de saúde pública como prioritária, 
devendo seu desenvolvimento considerar as diferenças 
regionais. 

b) Consolidar e qualifi car a estratégia de saúde pública  
nos pequenos e médios municípios.

c) Ampliar e qualifi car a estratégia de saúde pública nos 
grandes centros urbanos.

d) Implantar o processo de monitoramento e avaliação 
da Atenção Básica com vistas à qualifi cação da gestão 
centralizada. 

e) Aprimorar a inserção dos profi ssionais da Atenção 
Básica nas redes locais de saúde, por meio de 
vínculos de trabalho que favoreçam o provimento e 
fi xação dos profi ssionais.
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17- Acerca dos objetivos  do Pacto Pela Vida (Portaria  n. 399, 
Pacto pela Saúde,  de 22 de fevereiro de 2006),  assinale 
a opção correta.  

a) Mostrar a saúde como direito de cidadania e o 
Sistema Único de Saúde (SUS), como sistema público 
universal garantidor desses direitos. 

b) Consolidar e qualifi car a estratégia da Saúde da 
Família como modelo de atenção básica à saúde e 
como centro ordenador das redes de atenção à saúde 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

c) Alcançar, no curto prazo, a regulamentação da Emenda 
Constitucional n. 29, pelo Congresso Nacional. 

d) Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos 
orçamentários e fi nanceiros para a saúde.

e) Aprovar o orçamento do Sistema Único de Saúde   
(SUS), composto pelos orçamentos das três esferas 
de gestão, explicitando o compromisso de cada uma 
delas.

18- No que tange às responsabilidades e atribuições do 
Ministério da Saúde e Órgãos Vinculados, relacionadas 
à Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais, assinale a opção 
incorreta.  

a) Incluir conteúdos relacionados à saúde de lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transexuais, com 
recorte étnico-racial e territorial, no material didático 
usado nos processos de educação permanente para 
trabalhadores de saúde.

b) Distribuir e apoiar a divulgação da Carta dos Direitos 
dos Usuários da Saúde nos serviços de saúde, 
garantindo o respeito ao uso do nome social. 

c) Elaborar orientações  para a rede do Sistema Único 
de Saúde – SUS, sobre o uso indevido de hormônios 
e  implante de próteses de silicone para travestis e 
transexuais. 

d) Defi nir e implementar estratégias de serviços para a 
garantia dos direitos reprodutivos de lésbicas, gays,  
bissexuais, travestis e transexuais.

e) Instituir, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
a extensão da cobertura dos planos e seguros 
privados de saúde ao cônjuge dependente para casais 
de lésbicas, gays,  bissexuais.

19- No que tange às diretrizes do Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar – SISAN, na Lei Orgânica de 
Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN (Lei n.   11.346, 
de 15 de setembro de 2006), assinale a opção correta. 

a) Universalidade e equidade no acesso à alimentação 
adequada, sem qualquer espécie de discriminação.

b) Transparência dos programas, das ações e dos 
recursos públicos e privados e dos critérios para sua 
concessão. 

c) Integração dos esforços entre governo e sociedade 
civil na formulação de políticas  e planos de segurança 
alimentar e nutricional.

d) Conjugação de medidas diretas e imediatas de 
garantia de acesso à alimentação adequada, com 
ações que ampliem a capacidade de subsistência 
autônoma da população.

e) Participação social na formulação, execução, 
acompanhamento, monitoramento e controle das 
políticas e dos planos de segurança alimentar e 
nutricional, em todas as esferas de governo.

20- Com relação à  inadmissibilidade das comunicações de 
violações das disposições da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Defi ciência, de 13 de dezembro de 
2006 (Organização das Nações Unidas – ONU),  assinale 
a opção incorreta. 

a) Quando a comunicação estiver precariamente funda-
mentada ou não for sufi cientemente substanciada. 

b) Quando a comunicação constituir um abuso do direito 
de submeter tais comunicações ou for incompatível 
com as disposições da Convenção.

c) Quando a  comunicação  for imputável a quem deu 
causa (indivíduo ou grupos).

d) Quando não  tenham sido esgotados todos os 
recursos internos disponíveis, salvo no caso em 
que a tramitação desses recursos se prolongue 
injustifi cadamente ou seja improvável que se obtenha 
com eles solução efetiva. 

e) Quando a mesma matéria já tenha sido examinada 
pelo Comitê ou tenha sido ou estiver sendo examinada 
sob outro procedimento de investigação ou resolução 
internacional. 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a reprodução total 
ou parcial desta prova, por qualquer meio ou processo. A violação 
de direitos autorais é punível como crime, com pena de prisão e 
multa (art. 184 e parágrafos do Código Penal), conjuntamente com 
busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 
nº 9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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SERVIÇO SOCIAL, POLÍTICA SOCIAL E 
MOVIMENTOS SOCIAIS

21- Sobre a temática Projeto Ético-Político Profi ssional do 
Serviço Social, julgue as proposições a seguir e assinale 
a opção incorreta.

a) A dimensão política, que envolve relações de poder, 
está presente tanto nos projetos societários quanto 
nos projetos profi ssionais. 

b) Os projetos societários, assim como os projetos 
coletivos, são projetos macroscópicos, isto é, possuem 
um nível de amplitude e inclusividade para o conjunto 
da sociedade. 

c) O Projeto Ético-Político Profi ssional do Serviço Social, 
que surgiu na transição da década de 1970-1980 
foi marcado pelo enfrentamento e pela denúncia do 
conservadorismo profi ssional e, nesse processo 
de recusa e crítica do conservadorismo, que se 
encontram as bases desse projeto.

d) O espaço legitimado na academia, que permitiu a 
profi ssão estabelecer fecunda interlocução com as 
Ciências Sociais e criar e revelar quadros intelectuais 
respeitados no conjunto da categoria, foi uma das 
condições necessárias para desenvolver e aprofundar 
o Projeto Ético-Político. 

e) O Projeto Ético-Político Profi ssional do Serviço 
Social  implica o compromisso com a competência, 
cuja base é o aprimoramento profi ssional – formação 
acadêmica qualifi cada, fundada em concepções 
teórico-metodológicas críticas e sólidas, capazes 
de viabilizar uma análise concreta da realidade 
social bem como, com a formação e autoformação 
permanente e uma constante postura investigativa.

22- Sobre a questão do Estado brasileiro e o surgimento dos 
espaços públicos não estatais, assinale a opção incorreta.

a) O modelo tradicional de administração pública é 
caracterizado por ser centralizador, baseado no 
legalismo das prerrogativas do Poder Executivo, e é 
marcado pela prática política autoritária, clientelista e 
patrimonialista.

b) O paradigma tecnocrático se caracteriza por decisões 
de políticas públicas baseadas em critérios racionais 
e técnicos que desconsideram as necessidades e 
heterogeneidades básicas da sociedade. 

c) A Nova República (redemocratização) implicou  
decisões políticas tomadas com total liberdade, sem 
consulta e sem transparência, pautando-se pela 
legalidade dos atos e não pela legitimidade das ações.

d) Os processos que ensejam uma maior limitação da 
participação da sociedade nas decisões políticas 
por meio, principalmente, das esferas públicas não 
estatais, tiveram início nos anos 1990. 

e) O surgimento de espaços públicos não estatais 
implica um canal entre governantes e governados 
para a participação ativa do cidadão na formulação de 
políticas públicas que o afetam. 

23- Em relação à temática Estado, políticas sociais e 
movimentos sociais, assinale a opção incorreta. 

a) Os movimentos sociais foram os protagonistas da luta 
contra a ditadura militar e pela democratização do país, 
e exigiam do Estado não apenas participação política 
no processo decisório das políticas públicas, mas o 
responsabilizavam pela situação de precariedade em 
que vivia a maioria da população.

b) A década de 1980 foi caracterizada pelos novos 
movimentos sociais, isto é, um novo tipo de expressão 
dos trabalhadores, que poderia ser contrastado com o 
libertário, das primeiras décadas do século, ou com o 
populista após 1945. 

c) O processo de reorganização das forças políticas 
em meados da década de 1980 nos legou a Nova 
República e um acirrado debate em torno da 
concepção de democracia e consequentemente 
da natureza da participação popular no interior do 
Estado.

d) A maioria dos movimentos sociais na década de 
1990 não manteve a radicalidade característica dos 
anos 1980, apesar de não terem sido amenizadas 
as péssimas condições de vida. As manifestações 
populares foram redefi nidas, se aproximando da 
forma de campanhas, cujos principais protagonistas 
são as ONGs.

e) A luta pela ampliação dos direitos sociais no cenário 
do neoliberalismo não encontrou barreiras estruturais 
uma vez que a proposta de reforma do Estado 
encaminhada pelos governos desmonta o que foi 
conquistado, no caso do Brasil, no fi nal da década de 
1980.

24- Sobre a questão do Estado brasileiro e o surgimento dos 
espaços públicos não estatais assinale a opção incorreta.

a) A partir da Constituição de 1988, os espaços públicos 
não estatais ganham centralidade e com isso a 
participação da sociedade civil na administração 
pública.

b) Os espaços públicos não estatais passaram a exigir 
do aparato estatal uma mudança estrutural, política e 
cultural. 

c) O debate sobre um novo paradigma estatal surge num 
momento no qual se percebe o fortalecimento dos 
partidos políticos em representarem seus ideais e os 
de seus partidários. 

d) As reivindicações das esferas públicas não estatais 
buscavam um canal entre governantes e governados 
para a participação ativa destes na formulação de 
políticas públicas que o afetam, um canal maior de 
diálogo na relação sociedade/Estado. 

e) Os debates sobre a relação entre o Estado e a 
sociedade no Brasil, após a Constituição de 1988, 
ganham relevância conceitos como: espaço público 
não estatal, participação, descentralização, inclusão 
social, controle social, governança e governabilidade, 
entre outros.
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25- Julgue as proposições a seguir acerca da temática Estado 
e Sociedade Civil e assinale a opção incorreta.

a) Numa perspectiva liberal as ONGs não seriam nem 
um instrumento de racionalização do Estado devido 
à efi ciência deste na distribuição dos recursos e, o 
desenvolvimento das ONGs também não possibilitaria 
uma transferência de responsabilidades do Estado.  

b) No fi nal dos anos de 1980 e início dos anos de 
1990 a ação das ONGs no Brasil estabelece um 
novo relacionamento, denominado de “parceria”, 
que possibilitou a essas organizações participar da 
implementação e cogestão de políticas públicas de 
caráter social.

c) Nos anos de 1990 as ONGs assumem uma nova 
confi guração, distanciaram-se dos movimentos sociais 
e da oposição ao Estado e assumiram um papel de 
interlocução com o governo e aparecem cada vez 
mais como uma representação social especializada na 
mediação das demandas populares ao poder público. 

d) No debate acerca das vantagens e desvantagens das 
ONGs, há a defesa da integração dessas organizações 
ao Estado como instrumento de concretização de 
certas Políticas Públicas, diminuindo as despesas do 
Estado e satisfazendo melhor as demandas locais, o 
que seria, também, uma forma de descentralização do 
Estado.

e) No contexto da repressão militar, que levou à 
organização de setores da sociedade civil em uma 
luta política contra a ditadura instalada após 1964, 
a atuação das ONGs foi contra o Estado, prestando 
apoio e assessoria aos movimentos sociais na luta 
pela mudança das políticas estatais.

26- Com relação à temática Sociedade Civil e Movimentos 
Sociais, julgue as proposições a seguir e assinale a  opção  
incorreta.

a) Os distintos movimentos sociais que se desenvolveram 
durante o período ditatorial no Brasil não tiveram 
espaço para atuarem junto ou como parte do poder 
público. 

b) O processo constituinte ocorrido entre 1986-1988 foi 
um importante espaço de discussão e de busca de 
uma nova reorientação do Estado e da sua relação 
com a Sociedade Civil.

c) Ao longo dos anos de 1970 e 1980 um campo ético-
político foi composto em torno de instituições tais como 
a Igreja Católica, o ecumenismo secular, os partidos 
clandestinos e ofi ciais, os grupos de esquerda  e a 
academia científi ca. 

d) A Constituição de 1988 não representou um avanço 
no que diz respeito à política social no Brasil, pois não 
houve a ampliação e extensão dos direitos sociais 
e nem comprometimento do Estado, projetando 
provisões estatais para bens e serviços sociais. 

e) Os movimentos sociais podem ser caracterizados 
como ações sociopolíticas construídas por atores 
coletivos de diferentes classes sociais, numa 
conjuntura específi ca de relações de força na 
sociedade civil. 

27- Com relação à temática Sociedade Civil e Movimentos 
Sociais, julgue as proposições a seguir e assinale a opção 
correta:

a) O embate contra o autoritarismo do Estado foi a 
principal característica dos denominados “novos” 
movimentos sociais.

b) O conceito de movimentos sociais, até o início do 
século XX, contemplava apenas a organização e 
a ação dos trabalhadores em sindicatos e ações 
sociopolíticas construídas por atores coletivos de 
diferentes classes sociais, numa conjuntura específi ca 
de relações de força na sociedade civil.

c) Os denominados “velhos” e historicamente tradicionais 
movimentos sociais reivindicavam uma participação 
efetiva nas decisões políticas, com o objetivo não 
apenas de questionar, mas também de transformar as 
relações entre Estado e Sociedade Civil.

d) Os “velhos” e historicamente tradicionais movimentos 
sociais passaram a explorar a diversidade das 
demandas por direitos, das diversas formas de 
ativismo e da participação política das organizações.

e) As organizações como sindicatos, partidos políticos 
e movimentos de trabalhadores, na perspectiva dos  
“novos” movimentos sociais, eram defi nidas por meio 
da conjugação de três características: camponeses, 
burgueses e trabalhadores.

28- Em relação a temática Associativismo Local assinale a 
opção incorreta. 

a) O debate em torno da ideia de interesses comuns 
a partir de iniciativas de cooperação na década de 
1990 perdeu consistência através da perspectiva 
do desenvolvimento local e social e das novas 
concepções e ideias das quais emergiu a concepção 
de sustentabilidade.

b) O associativismo, no contexto do mundo do trabalho, 
pode ser compreendido como uma ação social que se 
apresenta pelo reconhecimento de sua importância 
nas transformações que estão em curso na atualidade. 

c) O associativismo, assim como outras formas de 
movimentos sociais, possui suas especifi cidades e 
características, pois existem diferenças regionais no 
grau de seu desenvolvimento, de sua compreensão, 
de sua organização e planejamento.

d) O trabalho associativo constitui uma importante 
referência que determina não apenas direitos e 
deveres, diretamente inscritos nas relações de 
trabalho, mas também padrões de identidade e 
sociabilidade, interesses e comportamento político, 
modelos de família e estilos de vida.

e) As organizações associativas abrigam um complexo 
sistema de relações sociais que se estruturam a 
partir das necessidades e interesses das pessoas 
que cooperam mediante ações no espaço da 
economia, da política, constituindo-se em processo de 
aprendizagem e estruturas de poder. 
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29- Em relação a temática Associativismo Local assinale a 
opção incorreta. 

a) As formas históricas do associativismo brasileiro es-
tão presentes e entrelaçadas a práticas associativas 
que, por um lado, estão baseadas em relações assi-
métricas de poder e, por outro, fi ncadas em condições 
partilhadas de mediação política.

b) As práticas associativas da sociedade brasileira 
ganharam especial relevo diante do processo de 
mobilização e de negociação dos movimentos sociais 
da década de 1980 que confeririam à sociedade civil 
uma expressiva densidade associativa embebida no 
ideário de luta por direitos e cidadania.

c) A dimensão histórica das práticas de associação, 
a preexistência de herança associativa, tem sido 
associada a maiores possibilidades de construção 
de capital social e de consequente desempenho 
institucional.

d) A dimensão do ativismo civil expressa na participação 
de indivíduos em movimentos associativos, seja ele 
o associativismo civil, seja o partidário ou o sindical, 
tem demonstrado impactos diretos sobre propostas 
de políticas públicas elaboradas com a participação 
social.

e) O padrão de associação da população e dos atores 
locais presentes nas esferas públicas de deliberação 
não é fundamental ao reconhecimento das potenciais 
repercussões da cultura política para o processo 
participativo.

30- Julgue os itens a seguir sobre a temática Formas de 
Articulação Interorganizacionais e assinale a opção 
incorreta.

a) O associativismo local cria formas de articulação 
interorganizacionais – fóruns e redes – que buscam 
relacionar entre si para o empoderamento da 
sociedade civil representada, por exemplo, pelas 
organizações e movimentos locais.

b) Os movimentos sociais na atualidade mesclam 
características dos “velhos” e dos “novos” movimentos 
sociais em uma nova forma de movimento ligado 
a uma articulação em redes interorganizacionais 
e transidentitárias, além de uma reafi rmação de 
autonomia em relação ao Estado.

c) As organizações de articulação e mediação política 
são formadas pelos fóruns de representantes das 
organizações de base e de cidadãos engajados, 
associações nacionais de ONGs e terceiro setor, 
redes interorganizacionais de interesse público e as 
redes de redes. 

d) As formas de articulação interorganizacional se 
tornaram possíveis porque há meios técnicos que 
as viabilizam: a internet e os e-mails são práticas 
cotidianas das redes do novo milênio. Os encontros 
presenciais podem ser mais circunstanciais e 
espaçados, quando a comunicação cotidiana está 
garantida pelos meios virtuais.  

e) As formas de articulação em redes interorganizacionais 
resistem à criação de novos espaços de governança.

31- Com relação à temática Movimentos sociais e 
Mobilizações na Esfera Pública, julgue as proposições a 
seguir e assinale a opção incorreta.

a) As novas formas de gestão na organização em 
rede requer a participação em diversos espaços: 
mobilizações de base local na esfera pública; 
empoderamento através dos fóruns e redes da 
sociedade civil; participação nos conselhos setoriais 
de parceria entre sociedade civil e Estado.

b) As mobilizações na esfera pública diz respeito às 
marchas ou manifestações, no espaço público local, 
regional ou nacional e são fruto da articulação de 
atores dos movimentos sociais localizados, das ONGs, 
dos fóruns que dispensam manifestações públicas. 

c) A ideia de rede de movimento social é um conceito de 
referência que busca apreender o porvir ou o rumo das 
ações de movimento, transcendendo as experiências 
empíricas, concretas, datadas, localizadas dos atores 
coletivos.

d) Nas parcerias entre sociedade civil, Estado e mercado 
há múltiplas formas de atuação e, entre elas há os 
conselhos setoriais como um espaço institucional para 
o encaminhamento de propostas da sociedade civil 
para uma nova governança junto à esfera estatal.

e) Os movimentos sociais conseguiram mais legitimidade 
em suas ações reivindicatórias quando o governo 
e suas instituições assumiram práticas políticas 
cooperativas, fomentando instrumentos e políticas 
públicas que proporcionassem maior "porosidade" às 
demandas dos coletivos sociais.

32-  Com relação às redes de movimentos sociais, julgue as 
proposições a seguir e assinale a opção incorreta.

a) Os movimentos sociais adotam formas de participação 
política, como a utilização do protesto com o fi m de 
fazer pressão sobre as instituições. Essas ações de 
protesto podem se concentrar no Estado nacional e 
em nível transnacional, contra atores internacionais.

b) A possibilidade de fazer parte de um movimento,  
envolver-se em uma ação coletiva, sem ter de 
automaticamente aderir a uma organização específi ca 
é uma característica peculiar das redes de movimento 
social. 

c) A rede de movimento social pressupõe a identifi cação 
de sujeitos coletivos em torno de valores, objetivos ou 
projetos comuns e assumir um caráter “propositivo”, 
tendo em vista seu efeito multiplicador e difusor de 
novos valores e de empoderamento dos movimentos. 

d) As redes de movimentos sociais impossibilitam a 
transposição de fronteiras territoriais, temporais e 
sociais.

e) A sociedade civil organizada do novo milênio tende 
a ser uma sociedade de redes – organizacionais, 
interorganizacionais – e de redes de movimentos e 
de formação de parcerias entre as esferas públicas, 
privadas e estatais, criando novos espaços de 
governança com o crescimento da participação 
cidadã.
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33- Sobre a temática Movimentos Sociais, assinale a opção 
incorreta. 

a) O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST) é um movimento social brasileiro de inspiração 
marxista cujo objetivo é a implantação da reforma 
agrária no Brasil. 

b) O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) 
surgiu em 1997 da necessidade de organizar a reforma 
urbana e garantir moradia e a todos os cidadãos.

c) Os movimentos nos espaços rural e urbano, em 
meados de 1950, adquiriram visibilidade através da 
realização de manifestações em espaços públicos 
(rodovias, praças, etc.). 

d) O MST e as ONGs, em 1990, tiveram destaque, mas 
não contaram com a participação de outros sujeitos 
coletivos, tais como os movimentos sindicais de 
professores.

e) Os movimentos populares urbanos foram impulsionados 
pelas Sociedades Amigos de Bairro (SABs) e pelas 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). 

34- Com relação à temática Movimentos Sociais e novos 
atores sociais, julgue as proposições a seguir e assinale a 
opção incorreta.

a) Os Fóruns Nacionais de Luta pela Moradia, pela 
Reforma Urbana, o Fórum Nacional de Participação 
Popular são formas de organização popular mais 
institucionalizadas, que surgiram a partir dos anos 
1990.

b) As ações coletivas de algumas categorias profi ssionais, 
como, por exemplo, a dos transportes urbanos 
alternativos (perueiros), emergiram com o crescimento 
da economia informal como respostas à crise 
socioeconômica das políticas neoliberais e atuaram 
mais como grupo de pressão do que como movimentos 
sociais estruturados.

c) O que impossibilitou a estratégia de criação de redes 
de conscientização de seus direitos e frentes de lutas 
contra as discriminações foi um arrefecimento de 
sua atuação na política e nos grupos de mulheres 
organizados nos anos 1990.

d) O movimento negro ou afrodescendente, na década de 
1990, deixou de ser predominantemente movimento 
de manifestações culturais para ser, sobretudo, 
movimento de construção de identidade e luta contra 
a discriminação.

e) O movimento ecológico foi importante movimento so-
cial no Brasil dos anos 1990 que possibilitou o surgi-
mento de diversas organizações não governamentais.

35- Sobre os Movimentos sociais no Brasil, julgue as 
proposições a seguir  e assinale a opção incorreta.

a) Os movimentos sociais, a partir da década de 1990, 
institucionalizaram-se por meio das organizações não 
governamentais.

b) Os movimentos sociais dos anos 1970/1980, no 
Brasil, contribuíram decisivamente, via demandas 
e pressões organizadas, para a conquista de vários 
direitos sociais, que foram inscritos em leis na nova 
Constituição Federal de 1988.

c) O processo de redemocratização, iniciado no período 
situado entre 1945-1964, também conhecido como 
período populista ou nacional-desenvolvimentista, 
abriu perspectivas para o desenvolvimento de várias 
formas de participação social. 

d) Os movimentos sociais tiveram o suporte teórico 
fundamental das interpretações no paradigma 
marxista, centrado nas explicações estruturais da 
economia e da sociedade. 

e) A emergência dos novos movimentos sociais na 
década de 1960 deu visibilidade a novas formas de 
organização dos trabalhadores, e colocaram questões 
novas, como as demandas encetadas por mulheres, 
homossexuais, negros e minorias de todos os matizes.

36- Acerca dos aspectos históricos relativos aos Movimentos 
Sociais no Brasil, julgue as proposições a seguir e assinale 
a opção incorreta.

a) A emergência dos “novos” movimentos sociais 
mantiveram as mesmas estruturas tradicionais dos 
partidos políticos e sindicatos.

b) Os “novos” movimentos sociais pleitearam uma 
reformulação dos padrões culturais.

c) A década de 1980 foi frutífera do ponto de vista da 
pluralização dos movimentos sociais, que passaram 
a abranger várias novas temáticas, como a questão 
das mulheres, dos negros, de crianças, dos índios, do 
meio ambiente etc.

d) O movimento Diretas Já foi um movimento civil contra 
as reformas sociais que eram defendidas por setores 
progressistas da sociedade brasileira e contra a 
incipiente democracia política nascida em 1945.

e) O questionamento do papel do evangelho na luta 
contra as injustiças sociais por segmentos da Igreja 
Católica deu origem à Teologia da Libertação e 
impulsionou o Movimento das Pastorais.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a reprodução total 
ou parcial desta prova, por qualquer meio ou processo. A violação 
de direitos autorais é punível como crime, com pena de prisão e 
multa (art. 184 e parágrafos do Código Penal), conjuntamente com 
busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 
nº 9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).



Cargo: Analista Técnico de Políticas Sociais - ATPS/2012 10 Prova 2 - Área: Assistência Social  

37- Com relação à temática Cidadania Coletiva e Emergência 
de Espaços Públicos não Estatais, julgue as proposições a 
seguir e assinale a opção incorreta.

a) As organizações da sociedade perderam espaço 
a partir da década de 80 para atuar diretamente no 
processo político em virtude do enfraquecimento de 
organizações civis ligadas a questões culturais, legais 
e associacionais.

b) A divisão de responsabilidades e de ações entre 
governo e sociedade tem possibilitado a construção 
de um novo espaço público, permitindo um novo 
papel a ser exercido pelos movimentos oriundos da 
sociedade civil. 

c) A importância da participação da população na gestão 
pública tornou-se um discurso recorrente, em função 
de valores democráticos emergido com o processo de 
democratização e  do debate acerca da  incapacidade 
do Estado de formular e implementar políticas 
públicas.

d) A sociedade civil e sua intensidade organizacional teve 
um papel importante para a consolidação de práticas 
democráticas envolvendo governo e sociedade.

e) As redes sociais, tais como a Igreja Católica, o 
ecumenismo secular, a academia científi ca e as ONGs  
valorizavam a articulação entre os movimentos, com o 
objetivo de induzir os indivíduos a se sentirem sujeitos 
de suas próprias ações e a questionarem o processo 
convencional de representação política.

38- Em relação à temática Globalização, redes de movimentos 
sociais, cidadania julgue as proposições a seguir e 
assinale a opção incorreta.

a) O Movimento Antiglobalização foi um fenômeno 
que imprimiu uma nova forma de atuação em redes 
de extensões globais e uma de suas características 
é a sua composição social heterogênea de redes e 
organizações variadas.

b) O processo de globalização desencadeou vários 
problemas socioeconômicos em diversas partes do 
globo e deu origem aos movimentos antiglobalização 
formados por distintas organizações da sociedade civil 
entre as quais se encontram sindicatos, movimentos 
ambientalistas, grupos indígenas, excluindo apenas 
Organizações Não Governamentais.

c) O associativismo baseado no conceito de participação 
cidadã se expressa, por exemplo, por meio de 
organizações internacionais como o Greenpeace ou 
local como a Campanha contra a Fome. 

d) O Fórum Social Mundial é um evento de âmbito 
mundial, organizado por movimentos sociais com 
objetivo de celebrar a diversidade, discutir temas 
relevantes e buscar alternativas para questões sociais.

e) Os termos como cidadania planetária e sustentabilida-
de democrática surgiram na década de 1990, preconi-
zando respeito às diferenças culturais.

39- Em relação à temática Globalização, Redes de 
Movimentos Sociais, Cidadania julgue as proposições a 
seguir e assinale a opção incorreta.

a) A atuação em rede passou a ser uma das 
principais características dos movimentos sociais 
contemporâneos.

b) As redes mundiais de movimentos sociais 
antiglobalização utilizam formas de organização em 
rede, tecnologias e estratégias afi nadas com a era 
da informação para coordenar ações por meio da 
internet. 

c) As redes referem-se a uma estratégia de ação coletiva, 
a uma forma de organização e de ação que considera 
fundamental a participação cidadã. 

d) A nova cidadania está relacionada a uma nova 
movimentação social em variados níveis de espaços 
articulados.

e) As redes de movimentos sociais são organizações 
empiricamente delimitadas que conectam, de forma 
simbólica, solidária e estratégica, sujeitos individuais e 
atores coletivos somente em torno de uma identidade 
e conteúdos de lutas específi cos.

40- Sobre a temática Globalização, redes de movimentos 
sociais, cidadania julgue as proposições a seguir e 
assinale a opção correta.

a) O Fórum Social Mundial, bem como outros fóruns 
e redes transnacionais de organizações têm sido 
espaços que resistem ao debate de temas transversais 
relacionados a várias faces da exclusão social, e a 
demanda de novos direitos.

b) As redes, por serem multiformes, distanciam os 
atores sociais diversifi cados dos níveis locais aos 
mais globais, de diferentes tipos de organizações, e 
impossibilitam o diálogo da diversidade de interesses 
e valores.

c) A sociedade civil organizada do novo milênio tende 
a ser uma sociedade de redes organizacionais, de 
redes interorganizacionais e de redes de movimentos 
e de formação de parcerias entre as esferas públicas 
privadas e estatais.

d) Nas sociedades globalizadas, as lutas pela cidadania 
rejeitam as múltiplas dimensões do self, tais como: de 
gênero, étnica, de classe e regional. 

e) Nos movimentos sob a forma de redes, as estruturas 
de poder inexistem.
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POLÍTICA SOCIAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL

41- No que tange à  concepção do Estado em Karl Marx,  
assinale a opção correta. 

a) O Estado burguês  regula  as relações de produção, 
constituindo uma instância de proteção da parte mais 
débil da relação: os trabalhadores.

b) O Estado burguês constitui uma estrutura de poder 
que concentra, resume e põe em movimento a força 
política da classe dominante.

c) O Estado burguês constitui um princípio de 
universalidade e racionalidade. 

d) O Estado burguês  constitui uma instância para além 
dos interesses particulares. 

e) O Estado burguês constitui uma esfera positiva da 
sociabilidade humana. 

42- Acerca das Respostas do Projeto Neoliberal à Questão 
Social, é incorreto afi rmar.

a) A lógica do interesse privado faz com que se 
instaure uma seletividade no acesso aos programas, 
comprometendo a dimensão universalizante da 
cidadania.

b) A Remercantilização dos serviços sociais. 
c) A Refi lantropização das respostas à questão social, 

isto é, a transferência da prestação de serviços de 
assistência à sociedade civil organizada, mediante 
práticas fi lantrópicas e caritativas.

d) As políticas sociais são centralizadas administrati-
vamente, o que implica apenas numa concentração 
fi nanceira e executiva, mantendo uma centralização 
normativa e política.

e) A Precarização das políticas sociais estatais.

43- Em relação à temática Questão Social e o Surgimento 
das Políticas Sociais, julgue as proposições a seguir e 
assinale a opção incorreta.

a) O Programa Fome Zero colocou em evidência a 
pobreza na sociedade brasileira e trouxe para o debate 
público a problemática da  pobreza e da fome como 
questões públicas, que se confi guraram como alvo de 
articulações de políticas emergenciais e específi cas 
de políticas estruturais. 

b) O Programa Fome Zero emergiu em um contexto po-
lítico de profundas transformações societárias e de al-
terações na proteção social destinada particularmente 
aos segmentos populacionais em situação de maior 
risco e vulnerabilidade social, no qual a pobreza e a 
desigualdade social foram abordadas como questões 
de fi lantropia e solidariedade social.

c) O Programa Fome Zero possibilita a vinculação entre 
a Política de Segurança Alimentar e Nutricional e a 
necessidade de repensar a ação do Estado sem, no 
entanto, basear-se nos princípios que têm por base 
a transversalidade e intersetorialidade das ações 
estatais. 

d) O projeto Fome Zero foi anunciado como parte de um 
projeto político que tinha como horizonte a mudança 
do modelo de desenvolvimento então vigente no 
sentido de colocar a universalização e ampliação de 
direitos na centralidade da agenda do governo.

e) O Programa Fome Zero foi formulado a partir de 
um conjunto de forças que enfatiza a importância 
do Estado nas políticas sociais, na direção de 
universalizar políticas para promover cidadania.

44- Julgue as proposições a seguir relativas ao Conceito de 
Política Social e assinale a opção incorreta.

a) O conceito de política social se defi ne em razão de 
seus componentes históricos e se refere às formas de 
proteções sociais desenvolvidas a partir da segunda 
metade do século XIX. 

b) A política social está referida a um conceito mais 
amplo de sistema de proteção social, isto é, formas às 
vezes mais, às vezes menos institucionalizadas que 
as sociedades constituem para proteger parte ou o 
conjunto de seus membros. Tais sistemas decorrem 
de certas vicissitudes da vida natural ou social, tais 
como a velhice, a doença, o infortúnio ou as privações. 

c) A política social, no mundo contemporâneo tem um 
núcleo, historicamente constituído, que engloba 
pelo menos as políticas de emprego e renda, de 
previdência, de saúde, de educação e de assistência 
social.

d) Os critérios para alocar recursos seguem basicamente 
três modalidades: tradição; mercado; política e supõe 
que o surgimento de uma está diretamente relacionado 
com o desaparecimento de outra.

e) Nas Ciências Sociais, de um modo geral, a política 
social é entendida como ação governamental com 
objetivos específi cos relacionados com a proteção 
social.
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45- A partir da compreensão de políticas sociais como 
intervenções estatais condicionadas pela demanda 
existente e pelo contexto histórico no qual emergem, 
julgue os itens a seguir e assinale a opção incorreta.

a) As diferentes formas assumidas pela proteção, 
desde o surgimento do Estado Moderno, podem ser, 
agrupadas em três modalidades principais: Assistência 
Social, Seguro Social e o Estado do Bem-Estar Social. 
Essas modalidades predominaram conjuntamente 
como padrão indistinto de intervenção estatal no trato 
das questões sociais.

b) As políticas sociais que tiveram origem em um contexto 
rigidamente liberal no qual se negava a necessidade 
de intervenção estatal nas questões de natureza 
social, sob a alegação da efi cácia do mercado no trato 
dos problemas sociais emergentes, são conhecidas 
sob a designação de Assistência Social e incluíam 
o reconhecimento de uma necessidade e alguma 
proposta de aliviá-la. 

c) O Estado do Bem-Estar Social propõe uma relação 
de cidadania plena, na qual o Estado está obrigado 
a fornecer a garantia de um mínimo vital a todos os 
cidadãos, em relação à saúde, educação, pensão, 
seguro desemprego, etc.

d) O Seguro Social, forma assumida pela proteção social, 
é fruto de um contexto social no qual a classe operária 
é reconhecida como ator qualifi cado na ordem política 
e econômica e tem como característica destinar-se 
à cobertura da população assalariada com a qual se 
estabelece uma relação jurídica do tipo contratual

e) O Estado do Bem-Estar Social baseia-se em uma 
relação de direito social inerente à condição de 
cidadania e, do ponto de vista institucional, implica 
uma organização nacional da política social, na qual 
o Estado assume os ônus básicos da administração e 
fi nanciamento do sistema.

46- No que diz respeito o  surgimento do Welfare State no 
Brasil, assinale a opção correta. 

a) O  Welfare State surge como resultado das barganhas 
políticas dos trabalhadores assalariados. 

b) As políticas sociais do Welfare State  foram 
confi guradas por valores culturais, a partir da adesão  
a ideais  liberais ou social-democratas.

c) O controle do mercado para produtos industriais,  por 
meio de políticas de massifi cação do consumo, foi um 
aspecto prioritário do Welfare State. 

d) O Welfare State surge durante a industrialização 
como um instrumento para enfrentar as fl utuações nos 
níveis nacionais da demanda.

e) O Welfare State  é produto de  decisões autárquicas 
e com o objetivo político de  regular aspectos da 
organização dos trabalhadores assalariados dos 
setores modernos da economia e da burocracia. 

47- Sobre o signifi cado do “compromisso de classe”, 
“compromisso Keynesiano” ou “compromisso fordista”, 
no marco do Welfare State, nos países industrializados, 
assinale a opção incorreta. 

a)  Os  “compromissos” referem-se à regulação estatal 
do poder dos capitalistas e dos  trabalhadores 
assalariados.  

b) Os  “compromissos” referem-se à legitimação da 
propriedade privada dos meios de produção em 
troca de instituições políticas que permitem aos 
representantes dos trabalhadores administrarem parte 
da economia.

c) Os  “compromissos” referem-e à mediação de relações 
privadas por instituições políticas democráticas com 
objetivos macroeconômicos.

d) Os  “compromissos” referem-se à promoção das 
formas de subsistência alternativas ao assalariamento. 

e) Os  “compromissos” referem-e  à redução do controle 
dos trabalhadores sobre o processo de trabalho, em 
troca da redistribuição de ganhos de produtividade e 
pleno emprego. 

48- Julgue as proposições a seguir sobre a temática Estado 
Brasileiro e Proteção Social e assinale a opção incorreta.

a) O governo Lula extinguiu a rede de assistência 
social criada no governo FHC e foram adotadas 
outras medidas de caráter universalizantes na área 
de assistência social no combate à pobreza e à 
desigualdade, com ampliação do volume de gastos e 
do escopo dos programas de transferência de renda.

b) O foco das políticas dos programas de transferência 
de renda no governo Lula passou dos indivíduos  para 
uma preocupação mais ampla com as composições 
familiares e suas estratégias de sobrevivência.  

c) As políticas de transferência de renda no Brasil tiveram 
início a partir dos anos 1990, com as experiências 
pioneiras de alguns municípios, como Campinas, 
Ribeirão Preto, Santos e Distrito Federal. 

d) A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania 
(SENARC), do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS), é responsável pelo Programa 
Bolsa Família. Compete a essa Secretaria estabelecer 
os critérios de quem recebe e quanto recebe, além 
de defi nir o questionário do Cadastro Único e critérios 
para suspensão e corte dos benefícios, além de defi nir 
parâmetros operacionais.

e) Os programas de garantia de renda mínima no Brasil 
procuram atender não só à dimensão da insufi ciência 
de renda, mas também ao défi cit de acessibilidade 
a bens e serviços públicos ao qual está submetida à 
população mais carente, procurando funcionar como 
um mecanismo de inserção social. 
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49- Com relação à temática Estado brasileiro e Proteção 
Social, julgue as proposições a seguir e assinale a opção 
incorreta.

a) A atuação social do Estado teve origem no 
aparecimento das classes operárias urbanas e no 
esforço de dar resposta aos confl itos que marcaram 
as relações entre capital e trabalho num contexto de 
crescente industrialização.

b) A questão social foi o termo usado para designar, no 
Brasil, durante as quatro primeiras décadas do século 
XX, os problemas colocados, no cenário social e 
político, pela classe trabalhadora.

c) A consolidação da ação social do Estado, realizada 
na década de 1930, caracterizou-se pela constituição 
de caixas de seguro social, organizadas por setor 
econômico, fi nanciadas e geridas por empregados, 
empregadores e pelo Estado, as quais visavam 
proteger os trabalhadores e seus familiares de certos 
riscos coletivos.

d) A história da intervenção social em prol dos "pobres" 
teve início em ações e instituições estatais.

e) A década de 1930 assiste à criação da Legião 
Brasileira da Assistência (LBA) e do Conselho 
Nacional de Serviço Social (CNSS).

50- Em relação ao Sistema de Políticas Sociais no Brasil é 
incorreto afi rmar. 

a) A fraca incapacidade de incorporação social 
deixou a margem os trabalhadores rurais e pobres 
trabalhadores urbanos.

b) Os programas, mesmo os mais abrangentes, 
pouco contribuíram para a redução das acentuadas 
desigualdades sociais.

c) A presença, no núcleo do sistema, de transferência 
monetária e de prestação de serviços básicos, 
combinação típica dos modernos sistemas de proteção 
social nas sociedades urbano-industriais.

d) Os anos 1980 signifi caram, para um conjunto de 
políticas sociais como as da Saúde e da Assistência 
Social, um período da ampla reformulação com 
impactos importantes na própria organização do 
Sistema Brasileiro de Proteção Social.

e) As políticas sociais estatais eram pautadas pela 
focalização do atendimento às populações mais 
vulneráveis.

51- Sobre Trajetória de Reestruturação das Políticas Sociais 
nos anos de 1980, é correto afi rmar.   

a) A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) foi 
sancionada.

b) A criação do Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI).

c) A Constituição Federal em 1988 consagra  novos 
direitos sociais e princípios de organização da política 
social.

d) A Criação do Programa de Renda Mínima.
e) A Regulamentação do Programa de alimentação do 

trabalhador.

52- Sobre as medidas de Proteção Social no governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, é incorreto 
afi rmar.   

a) A Reforma dos programas sociais: focalização, 
descentralização e privatização mediante a 
centralização da execução dos gastos nos Estados e 
municípios.

b) Os Programas de trabalho, emprego e renda, voltados 
para gerar novas oportunidades de trabalho e eliminar 
formas socialmente discriminatórias no mercado de 
trabalho.

c) A nova institucionalidade participativa da política, 
isto é, os conselhos nacionais de composição mista 
de membros do governo e de representantes de 
diferentes setores da população, passaram a ocupar 
lugar central e atuante nas estruturas decisórias da 
política social.

d) A Implantação do Programa Comunidade Solidária.
e) A emergência da ideia de garantia de renda mínima.

53- Julgue as proposições a seguir sobre a temática Construção 
da Política Social no Brasil e assinale a opção incorreta.

a) A predominância dos programas de transferência 
de renda é uma das características da assistência 
social na atualidade, cujo foco debruça-se sobre 
determinados segmentos populacionais e se pautam 
por princípios da seletividade e focalização.

b) A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
regulamenta as relações trabalhistas, tanto do trabalho 
urbano quanto do rural e é o principal instrumento 
para regulamentar as relações de trabalho e proteger 
os trabalhadores.

c) As políticas sociais regrediram no governo Vargas 
(1937-1945) no que diz respeito à ampliação de 
serviços sociais.

d) Foi durante o governo do ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso que foi criada  “rede de proteção 
social”, que introduziu no campo social de forma 
seletiva um conjunto de ações setoriais voltadas aos 
segmentos mais vulneráveis da população. 

e) Constituição de 1988 colocou novas bases para 
o atual Sistema de Proteção Social brasileiro com 
o reconhecimento de direitos sociais das classes 
subalternizadas em nossa sociedade.
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54- As abordagens teóricas sobre os movimentos sociais, 
desenvolvidas pelas Ciências Sociais, são estimuladas 
pelas mutações ocorridas nos grupos e em seus 
comportamentos coletivos e cooperativos. Com base 
nessa afi rmação, assinale a opção incorreta.

a) A Escola de Chicago, no início do século XX, 
esboçou uma teoria sobre as ações coletivas quando 
marcadamente pesquisas sobre as cidades tiveram o 
seu início e, consequentemente, sobre os movimentos 
sociais resultantes dos confl itos urbanos.

b) A perspectiva marxista inspirou e orientou debate e  
articulação de estudo, pesquisa e teorias relativas aos 
movimentos sociais e às ações coletivas, tornando-se 
obsoleta a partir do fi nal de 1989. 

c) Claus Offe, ao perceber diferenças ideológicas e 
estruturais entre os tipos de ação coletiva, compreende 
os movimentos em dois paradigmas distintos, que 
expressariam a concepção política de cada um deles. 
A divisão obedeceria ao seguinte critério: o tradicional, 
que se iniciou após a Segunda Grande Guerra, e o 
que surgiu a partir da década de 1970.

d) Maria da Glória Gohn argumenta que os comporta-
mentos e as ações coletivas eram considerados, pela 
abordagem tradicional norte-americana, oriundas de 
tensões e confl itos sociais, ou seja, os movimentos 
sociais surgiam em função de crises institucionais e 
debilidades sociais.

e) Mancur Olson foi um dos grandes responsáveis pelas 
mudanças interpretativas que as ciências sociais 
norte-americanas vivenciaram nos anos de 1960, 
com a criação de uma nova corrente interpretativa 
denominada Teoria da Mobilização de Recursos.

55- Sobre a temática Movimentos Sociais e Ações Coletivas é 
incorreto afi rmar.

a) As principais categorias analíticas desenvolvidas nas 
concepções clássicas norte-americanas sobre ação 
coletiva são: sentimento, desajuste, desorganização, 
marginalidade e integração social. Nesse contexto, 
a ação coletiva dos movimentos sociais ocorria 
em função de desajustes na ordem social e política 
existente. 

b) A Abordagem da Oportunidade Política refere-se ao 
estudo das relações entre os movimentos sociais e o 
sistema político-institucional. Os estudos buscavam 
relacionar o desempenho da ação coletiva ao 
fechamento e abertura dos sistemas políticos locais, 
à capacidade de liderança e da tolerância das elites 
políticas.

c) Um movimento social é uma ação coletiva cuja 
orientação comporta entre outros elementos a 
solidariedade.

d) O conceito de ação coletiva, no contexto das redes 
informacional-heterogêneas, se expressa de forma 
diferente daquela encontrada na sociedade industrial, 
explicada pelo prisma do paradigma marxista, no qual 
os confl itos políticos e sociais estavam submersos 
ao mundo do trabalho e às determinações macros 
sociais.  

e) A perspectiva teórica dos “novos” movimentos 
sociais trata a ação coletiva apenas no nível das 
determinações macro estrutural e lutas de classes.

56- Julgue as proposições a seguir acerca da temática Política 
Social e Cidadania e assinale a opção incorreta.

a) As políticas sociais podem ser abordadas a partir do 
desenvolvimento da cidadania, compreendida como a 
pauta de direitos e deveres que se estabelece entre 
aqueles aos quais se atribui a condição de cidadão e 
seu Estado.

b) A crise do Estado do Bem-Estar Social foi, entre 
outras características, decorrente da diminuição das 
contradições entre o caráter nacional da cidadania e 
a perda de poder dos Estados nacionais frente a uma 
economia globalizada. 

c) A cidadania invertida signifi ca que a proteção social é 
destinada aos segmentos excluídos do mercado, os 
mais pobres e estigmatizados – invertendo, assim, o 
conteúdo de igualdade de universalidade do conceito 
de cidadania.

d) A  Constituição de 1988 possibilitou propor alternativas 
ao modelo predominante de seguro social e de 
cidadania regulada.

e) A cidadania é tida como universal no modelo de 
seguridade social em função da ampliação do direito a 
todos, independentemente de posição no mercado de 
trabalho ou pagamento prévio ao sistema.

57- Julgue as proposições a seguir sobre a temática Políticas 
Setoriais de Promoção Social no Campo da Educação e 
assinale a opção incorreta.

a) O ProUni – Programa Universidade para Todos – é 
um programa do governo federal criado no primeiro 
mandado do presidente Lula, que tem como objetivo 
principal inserir estudantes de baixa renda na 
Universidade através de bolsas de estudo (parciais e 
integrais) em instituições privadas de ensino superior. 

b) A Universidade Aberta do Brasil (UAB) confi gura-
se, desde 2005, como política que busca expandir o 
acesso ao ensino superior para o desenvolvimento 
da modalidade de educação à distância, com a 
fi nalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos 
e programas de educação superior no País.

c) A expansão de vagas no Ensino Superior foi uma das 
características da Política Educacional do governo Lula 
e, para tanto, foi instituído o Fundo de Financiamento 
ao Estudante do Ensino Superior (Fies), destinado a 
alunos com certo nível de insufi ciência econômica. 

d) O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais (Reuni), 
instituído em 2007, é uma das ações que integram o 
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).  Suas 
ações contemplam o aumento de vagas nos cursos de 
graduação, a ampliação da oferta de cursos noturnos, 
que, entre outras metas, têm o propósito de diminuir 
as desigualdades sociais no país. 
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e) O Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES) foi criado em 2004 e tem por 
objetivo avaliar o Ensino Superior em todos os 
aspectos que giram em torno dos eixos: ensino – 
pesquisa – extensão. 

58- Julgue as proposições a seguir e assinale a opção 
incorreta no que diz respeito à fi nalidade da Secretaria 
Especial de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR).

a) Formular, coordenar e avaliar as políticas públicas 
afi rmativas de promoção da igualdade e da proteção 
dos direitos de indivíduos e grupos étnicos, com ênfase 
na população negra, afetados por discriminação racial 
e demais formas de intolerância.

b) Articular, promover e acompanhar a execução dos 
programas de cooperação apenas com organismos  
internacionais e privados, voltados à implementação 
da promoção da igualdade racial.

c) Planejar e coordenar a execução e avaliação do 
Programa Nacional de Ações Afi rmativas.

d) Acompanhar a implementação de legislação de ação 
afi rmativa e defi nição de ações públicas que visem 
ao cumprimento de acordos, convenções e outros 
instrumentos congêneres assinados pelo Brasil, 
nos aspectos relativos à promoção da igualdade e 
combate à discriminação racial ou étnica.

e) Formular, coordenar e articular políticas e diretrizes 
para a promoção da igualdade racial.

59- Julgue as proposições a seguir e assinale a opção 
incorreta no que diz respeito à fi nalidade da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres. 

a) Promover o acompanhamento da implementação de 
legislação de ação afi rmativa e defi nição de ações 
públicas que visem ao cumprimento dos acordos, 
convenções e planos de ação assinados pelo Brasil, 
nos aspectos relativos à igualdade entre mulheres e 
homens e de combate à discriminação.

b) Coordenar e articular políticas para as mulheres.
c) Elaborar o planejamento de gênero que contribua na 

ação do governo federal e demais esferas de governo, 
com vistas à promoção da igualdade.

d) Articular, promover e executar programas de 
cooperação, de modo exclusivo, com organismos 
nacionais e públicos, voltados à implementação de 
políticas para as mulheres.

e) Elaborar e implementar campanhas educativas e 
antidiscriminatórias de caráter nacional.

60- Julgue as proposições a seguir acerca da temática 
Igualdade Racial e assinale a opção incorreta.

a) O termo "igualdade racial" passou a ser amplamente 
utilizado e, inclusive, institucionalizado com a criação 
da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial.

b) O início do governo de Luis Inácio Lula da Silva, 
em 2003, marca uma mudança profunda não só na 
condução das políticas com perspectiva racial, mas 
também na relação do Movimento Negro com o 
Estado.

c) A criação da Secretaria Especial de Promoção da 
Igualdade Racial (SEPPIR) foi uma infl exão política 
e institucional no tratamento da temática racial pelo 
Estado.  

d) As parcerias com governos estaduais e municipais 
para garantir a transversalidade da questão racial 
foram desconsideradas em termos de atuação 
institucional.

e) A formulação, coordenação e articulação de políticas 
e diretrizes para a promoção da igualdade racial com 
vistas à consolidação do tema da igualdade racial 
é uma das fi nalidades da Secretaria Especial de 
Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR).
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