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LEIA, COM ATENÇÃO, AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 

1. Este boletim de questões é constituído de: 

- 50 (cinquenta) questões objetivas. 

2. Confira se, além desse boletim de questões, você 
recebeu o cartão-resposta destinado à marcação 
das respostas das 50 questões objetivas. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA 

a) Confira seu nome e número de inscrição na 
parte superior do CARTÃO-RESPOSTA que 
você recebeu. 

b) No caso de não coincidir seu nome e número 
de inscrição, devolva-o ao fiscal e peça-lhe o 
seu. Se o seu cartão não for encontrado, 
solicite um cartão virgem, o que não 
prejudicará a correção de sua prova. 

c)  Verifique se o Boletim de Questões está 
legível e com o número de páginas correto. Em 
caso de divergência, comunique ao fiscal de 
sua sala para que este providencie a troca do 
Boletim de Questões. Confira, também, na 
Capa do Boletim de Questões e no rodapé 
das páginas internas, o nome do cargo 
pleiteado. 

d) Após a conferência, assine seu nome no 
espaço correspondente do CARTÃO-
RESPOSTA, do mesmo modo como foi 
assinado no seu documento de identidade, 
utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul. 

e) Para cada uma das questões existem 5 (cinco) 
alternativas, classificadas com as letras a, b, c, 
d, e. Só uma responde corretamente ao 
quesito proposto. Você deve marcar no Cartão-
Resposta apenas uma letra. Marcando mais 
de uma, você anulará a questão, mesmo que 
uma das marcadas corresponda à alternativa 
correta. 

f) O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser 
dobrado, nem amassado, nem rasgado. 

LEMBRE-SE 

4.  A duração desta prova é de 4 (quatro) horas, 
iniciando às 08 (oito) horas e terminando às 12 
(doze) horas. 

5. É terminantemente proibida a comunicação entre 
candidatos. 

ATENÇÃO 

6. Quando for marcar o Cartão-Resposta, proceda da 
seguinte maneira: 

a) Faça uma revisão das alternativas marcadas no 
Boletim de Questões. 

b) Assinale, inicialmente, no Boletim de Questões, 
a alternativa que julgar correta, para depois 
marcá-la no Cartão-Resposta definitivamente. 

c) Marque o Cartão-Resposta, usando caneta 
esferográfica com tinta azul ou preta, 
preenchendo completamente o círculo 
correspondente à alternativa escolhida para 
cada questão. 

d) Ao marcar a alternativa no Cartão-Resposta, 
faça-o com cuidado, evitando rasgá-lo ou furá-
lo, tendo atenção para não ultrapassar os limites 
do círculo. 

Marque certo o seu cartão como indicado: 
                CERTO  

e) O gabarito poderá ser copiado, SOMENTE 
nos sessenta minutos que antecedem o 
término da prova, em formulário próprio, 
anexo a este boletim de questões, que 
poderá ser destacado, conforme o subitem 
9.27, do Edital Nº01/2013-SEAD/FAPESPA .  

f) Além de sua resposta e assinatura, nos locais 
indicados, não marque nem escreva mais nada 
no Cartão-Resposta. 

7. Releia estas instruções antes de entregar a prova. 
8. Assine na lista de presença, na linha 

correspondente, o seu nome, do mesmo modo como 
foi assinado no seu documento de identidade. 

BOA PROVA! 

Órgão Executor                                                                                 Belém – Pará 
UEPA – PROGRAD – DAA                                                                  Fevereiro de 2014 
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Leia o Texto I para responder às questões de 1 a 5. 
Texto I 

A democracia e suas brechas 

“É a pior forma de governo, salvo todas as demais.” 
Quem ofereceu este diagnóstico sobre o sistema democrático 
foi um campeão no combate contra o nazifascismo, a mais 
infame tirania dos últimos 500 anos: Winston Churchill, em 
11 de novembro de 1947, há quase 66 anos. 

Os seis ministros do Tribunal Superior Eleitoral que 
vetaram a criação de mais um partido, a Rede 
Sustentabilidade, cumpriram estritamente o ritual da 
legalidade: a ex-ministra e ex-senadora Marina Silva não 
conseguiu o número mínimo de assinaturas exigido pelos 
estatutos eleitorais. Faltaram 50 mil. A letra da lei não pode 
ser desrespeitada, esta é uma cláusula pétrea do Estado de 
Direito. 

Os radicais do Partido Republicano que controlam a 
Câmara dos Deputados dos EUA têm o direito de impedir o 
aumento do teto da dívida pública, de exigir a revogação do 
plano de saúde do presidente Obama, de levar o país ao 
calote e a uma recessão ainda maior do que a de 2008. 
Foram eleitos num pleito livre, controlam uma das câmaras 
legislativas e o equilíbrio entre os poderes é um dos pilares 
do sistema representativo. 

E, no entanto, esses dramáticos episódios exibem de 
forma clara e perturbadora as penosas contradições da 
democracia quando a obediência às leis nas instâncias 
máximas passa ao largo das ilegalidades e aberrações 
instaladas em sua base. 

O símbolo da justiça deveria mudar, mais apropriado 
substituí-lo pela jarra de água para lavar as mãos. Os 
meritíssimos do TSE alegam que não cabe a eles verificar a 
validade das assinaturas, o questionamento dos cartórios 
eleitorais deve ser feito de baixo para cima – pelos líderes da 
agremiação que pretendem fundar ou pelos eleitores cujas 
assinaturas foram embargadas. Correto: porém o mesmo 
sistema cartorial e a máquina burocrática onde se aninha 



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

UEPA Concurso C-168 - - FAPESPA - Nível Superior – Técnico em Administração e Finanças: Serviço Social Pág. 3 
 

acabam de aprovar, sem restrições, em uma incrível 
coincidência, a criação de dois novos partidos, o PROS e o 
Solidariedade, um deles ostensivamente pró-governo, o 
outro intransigentemente solidário com o poder. 

Uma minoria fanática, irresponsável, pode levar uma 
poderosa democracia como a americana à beira do abismo. 
Os radicais do Tea Party abominam o Estado, endeusam o 
mercado, acreditam que só ele é capaz de reparar injustiças. 
A maioria dos despossuídos e remediados sabe que não é 
verdade, sujeitam-se. A chantagem que a direita está 
fazendo com o presidente Obama ao exigir que abra mão da 
implantação do seu plano de saúde em troca da ampliação do 
teto da dívida é uma das maiores imoralidades que a 
democracia já ofereceu. 

André Malraux, brilhante intelectual, combatente 
antifascista em diversas frentes e ministro da Cultura da 
França, na mesma época também se debruçou sobre os 
sistemas políticos: “Vi as democracias intervirem contra 
quase tudo. Menos contra os fascismos”. Ele sabia o que 
dizia: viu o fascismo triunfar na Espanha e entregar a França 
ao facínora Hitler. 

A derrota de Marina Silva e de seus "sonháticos" frente 
aos pragmáticos não é propriamente ideológica. Candidata à 
Presidência da República pela Rede, a ambientalista 
evangélica – tão intransigente em matéria de ética e 
coerência que não consegue adaptar-se ao jogo político – 
teria condições de enfrentar a herdeira do imbatível Lula da 
Silva. 

A democracia dará a última palavra. Se não agora, para 
2014, certamente em 2018. Churchill e Malraux, nos seus 
respectivos ceticismos, não levaram em conta a 
inexorabilidade do calendário eleitoral. 
 

Por Alberto Dines em 05/10/2013 na edição 766, publicado originalmente no Correio Popular (Campinas, SP) e Gazeta do Povo (Curitiba, 
PR), 5/10/2103; Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/a_democracia_e_suas_brechas. Acesso em 20 
setembro 2013. 
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1. O trecho em destaque em “Os radicais do Tea Party 
abominam o Estado, endeusam o mercado, acreditam que 
só ele é capaz de reparar injustiças. A maioria dos 
despossuídos e remediados sabe que não é verdade, 
sujeitam-se”, refere-se a:  

a que os radicais do Tea Party detestam o Estado. 
b que somente o mercado é capaz de reparar injustiças. 
c que os radicais do Tea Party endeusam o mercado. 
d que o Estado é visto pelos radicais do Tea Party como 

a solução. 
e que só o Tea Party pode ajudar a reparar as injustiças. 

 

2. Escolha a alternativa que contém os objetos que 
completam o sentido das formas verbais  

a “[...] vetaram” – “a Rede Sustentabilidade” (2º 
parágrafo) 

b “[...] verificar”- “o questionamento dos cartórios 
eleitorais” (5º parágrafo) 

c “[...] exibem” – “de forma clara e perturbadora” (4º 
parágrafo) 

d “[...] pode levar” – “à beira do abismo” (6º parágrafo) 
e “[...] têm” – “o direito de impedir [...], de exigir [...], 

de levar o país [...]” (3º parágrafo) 
 

3. O adjetivo destacado em “A letra da lei não pode ser 
desrespeitada, esta é uma cláusula pétrea do Estado de 
Direito.” (2º parágrafo) pode ser substituído, mantendo o 
mesmo sentido pretendido pelo autor, por: 

a feita de pedra 
b dura 
c que não pode ser extinta 
d insensível 
e desumana 
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4. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase 
está empregado de acordo com a norma-padrão. 

a Marina Silva é apontada, no texto, como uma 
candidata à altura para competir com a sucessora de 
Lula da Silva. 

b O autor do texto “A democracia e suas brechas” 
compara à democracia brasileira à democracia 
americana. 

c Segundo o autor do texto, ‘lavar as mãos’ indica à 
falta de responsabilidade. 

d Nos EUA, os parlamentares têm grandes poderes, 
cabendo à eles vetar os projetos do Presidente Obama. 

e O texto “A democracia e suas brechas” discorre sobre 
às questões relativas a democracia. 

 
5. Nos termos em destaque em “André Malraux, brilhante 

intelectual, combatente antifascista em diversas frentes e 
ministro da Cultura da França, na mesma época também 
se debruçou sobre os sistemas políticos [...]“, foi 
empregada a regência do verbo em completo acordo com 
a norma-padrão da Língua Portuguesa. Assinale a 
alternativa em que a regência verbal esteja de acordo 
com a norma-padrão.  

a Todos assistiram o filme e gostaram muito. 
b Onde quer que os artistas fossem, seriam 

reconhecidos. 
c Deve-se ir no médico pelo menos uma vez ao ano. 
d Obedecer as leis de trânsito é uma dificuldade dos 

jovens motoristas. 
e Desconsiderar a letra da Lei pode implicar anarquia. 
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6. No Microsoft Excel, a tecla de atalho ctrl +1: 

a abre a janela Formatar Células 
b cria uma nova planilha 
c abre a janela Inserir Função 
d seleciona a toda a planilha 
e insere um comentário 
 

7. Sobre o Sistema Operacional Windows XP, analise as 
afirmativas abaixo. 

I. Ao deletar um arquivo, este será enviado para Lixeira. 
Para que este arquivo seja apagado definitivamente, 
deve-se abrir a lixeira e, no menu arquivo, clicar em 
Esvaziar Lixeira.  

II. A ferramenta Desfragmentação  procura no disco 
erros ou arquivos danificados. 

III. As teclas de atalho Ctrl+Alt+Del abre o gerenciador 
de tarefas 

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 
a I e III 
b II e III 
c I, II e III 
d I 
e I e II 
 

8. Os arquivos “fapespa.odp” e “fapespa.odt” podem ser 
abertos respectivamente nos seguintes programas do 
pacote BROffice 2.2: 

a Calc e Writer 
b Calc e Word 
c Impress e Writer 
d Impress e Calc 
e Writer e Impress 
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9. Sobre os conceitos relacionados à Internet e ao navegador 
Internet Explorer, é correto afirmar que: 

a o protocolo IMAP é o responsável pela identificação 
das máquinas e redes na Internet e pelo 
encaminhamento correto e confiável de mensagens 
entre elas. 

b HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto 
utilizado pelos navegadores Web. A Microsoft criou um 
novo protocolo que é utilizado exclusivamente em seu 
navegador, o Internet Explorer. 

c a WWW (World Wide Web) é um servidor Web 
responsável pelo acesso à Internet. 

d um plug-in na Internet é um software instalado no 
navegador que permite a utilização de recursos que 
não estão presentes na linguagem HTML. 

e no Internet Explorer, as teclas de atalho Ctrl + N 
abrem uma nova guia. 

 
10. O Outlook Express é um programa que permite enviar, 

receber e personalizar mensagens de e-mail. Uma das 
vantagens de utilizar esse programa é: 

a ler apenas e-mail online. 
b armazenar o e-mail no disco rígido. 
c utilizar somente uma conta de correio eletrônico. 
d os programas de antivírus não oferecem recursos para 

verificar os arquivos anexos. 
e não criar uma lista de contatos detalhada. 
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Leia o Texto II para responder à questão 11. 
Texto II 

“Quero trazer à consideração das delegações uma 
questão à qual atribuo a maior relevância e gravidade. 
Recentes revelações sobre as atividades de uma rede global 
de espionagem eletrônica provocaram indignação e repúdio 
em amplos setores da opinião pública mundial. No Brasil, a 
situação foi ainda mais grave, pois aparecemos como alvo 
dessa intrusão. Dados pessoais de cidadãos foram 
indiscriminadamente objeto de interceptação. Informações 
empresariais --muitas vezes, de alto valor econômico e 
mesmo estratégico-- estiveram na mira da espionagem. 
Também representações diplomáticas brasileiras, entre elas a 
Missão Permanente junto às Nações Unidas e à própria 
Presidência da República tiveram suas comunicações 
interceptadas”.  
(Discurso de Abertura da 68ª. Assembléia Geral da ONU proferido pela Presidente Dilma Roussef In. Folha de São Paulo. Caderno Mundo, 
em 25 de setembro de 2013). 

11. O fragmento do texto II é de autoria da Presidenta Dilma 
Roussef e ressalta a inquietação da Presidência da 
República em decorrência de espionagem praticada pelos 
Estados Unidos nos últimos anos no Brasil. Sobre o fato é 
correto afirmar que: 

a a rede de espionagem praticada pela Agência de 
Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês) dos 
Estados Unidos, a partir da rede mundial de 
computadores, divulgou publicamente diversas 
informações de empresas, pessoas e do governo 
brasileiro. 

b a maior preocupação da Presidenta Dilma Roussef 
decorre de que a espionagem praticada pela Agência 
de Segurança Nacional dos Estados Unidos coloca em 
risco informações sigilosas de empresas brasileiras, 
como a Petrobrás e do próprio governo brasileiro.  
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c o discurso da Presidenta Dilma Roussef é um claro 
sinal de desagravo por parte do Governo brasileiro à 
politica norte americana, que há décadas vem 
espionando pessoas envolvidas em rede de terrorismo 
no Brasil. 

 
d a maior preocupação do governo brasileiro com a rede 

de espionagem praticada no Brasil diz respeito à 
divulgação constante e pública, pela Agência Nacional 
de Segurança dos Estados Unidos, de informações 
confidenciais de empresas e da representação 
diplomática brasileira. 

 
e o discurso da Presidenta Dilma Roussef, na Assembleia 

das Nações Unidas, em setembro de 2013, demonstra 
claramente a insatisfação do Governo Brasileiro à 
pratica de espionagem dos Estados Unidos, que obteve 
informações sigilosas, devido à participação de 
servidores públicos do primeiro escalão do governo 
federal.  
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Leia o Texto III para responder à questão 12. 
Texto III 

“Oficiais” ou não, a imagem dos insurgentes sofreu mais 
reveses nestes dias. O historiador e politólogo belga Pierre 
Piccinin e o jornalista italiano Domenico Quirico, libertados no 
domingo 8 após cinco meses de cativeiro nas mãos das 
Brigadas Al-Farouk (“islâmicos moderados”) revelaram ter 
sofrido torturas nas mãos de seus algozes e ouvido uma 
conversa por Skype deles com supostos membros do Exército 
Livre, na qual admitiam ter realizado o ataque químico em 
busca de uma intervenção ocidental. Agnes Mariam el-Salib, 
madre superiora de um convento católico sírio, apareceu na 
mídia russa para afirmar que os vídeos do ataque com gás 
foram encenados. A revista alemã Bild revelou várias 
mensagens interceptadas pela espionagem alemã nos 
últimos quatro meses, nas quais militares sírios pedem 
permissão para usar armas químicas várias vezes, com 
respostas sempre negativas. A reportagem sugere que os 
comandantes as usaram sem autorização de Assad, mas há 
outras possibilidades. 
 (Antônio Luiz Costa. A Partilha da pizza? In: Revista Carta Capital. Ed. 766. Caderno Nosso Mundo. 19/09/2013). 

12. O fragmento do Texto III deixa claro informações sobre 
uma guerra civil que vem assustando o mundo nos 
últimos anos. Essas informações referem-se: 

a ao conflito no Egito, que nos últimos meses, atingiu o 
auge da barbárie com a utilização de armas químicas 
contra civis. 

b ao conflito na Etiópia, onde rebeldes de origem 
muçulmana estão praticando constantes sequestros à 
autoridades civis e militares. 

c à guerra civil envolvendo Palestinos e Israelenses, a 
política de Israel que, nos últimos meses, começou a 
utilizar armas químicas com a intenção de impedir as 
manifestações favoráveis à criação de um Estado 
Palestino.  
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d à guerra civil na Síria que, nos últimos meses, teve a 
utilização de armas de destruição em massa, a 
exemplo de armas químicas.  

e à guerra civil no Iraque, à derrubada do Regime de 
Saddan Hussein, que fez aumentar o derramamento 
de sangue no país e, últimos meses aumentou a 
quantidade de atentados a bombas, sequestros e a 
utilização de armas químicas contra civis.  

 
Leia o Texto IV para responder à questão 13. 

Texto IV 
A maior mobilização no Brasil desde 1992 permanece em 

curso e em disputa. A primeira reivindicação, pontual e 
popular, a revogação do aumento das tarifas do transporte, 
obteve êxito. E, a partir dessa conquista, o movimento 
explodiu, apresentando diversas bandeiras. Com pautas 
difusas, por vezes contraditórias, e sem organização 
centralizada, as demandas aclamadas nas ruas impuseram 
uma nova agenda ao poder público. Acuado e ainda 
tentando compreender a dinâmica dos protestos, este 
acenou com mais verbas para a educação, saúde, 
mobilidade urbana e até a possibilidade de uma reforma 
política. 
(Luís Brasilino, Renato Godoy, Cristiano Navarro. Julho de 2013. In. Jornal Le monde Diplomatique Brasil. Edição 72. Julho de 2013). 

13. Sobre as manifestações que tomaram conta do Brasil, nos 
últimos meses, é correto afirmar que: 

a as manifestações populares tiveram seu inicio em São 
Paulo, contra a política de reajuste das tarifas de 
transporte público, no entanto, nos meses seguintes, 
atingiram praticamente todo o país; a pauta de 
reivindicações é diversificada e envolve entre outros 
pontos: redução das tarifas de transporte público, fim 
da corrupção, maior investimento em saúde e 
educação. 

  



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

UEPA Concurso C-168 - - FAPESPA - Nível Superior – Técnico em Administração e Finanças: Serviço Social Pág. 12 
 

b as manifestações populares estão diretamente ligadas 
a um movimento político dos partidos de oposição aos 
governos estaduais e federal, com o objetivo de 
desestabilizar a “ordem pública” e, assim, criar uma 
situação caótica, o que favoreceria a ascensão política 
desses partidos nas eleições de 2014. 

 
c a pauta de reivindicação das manifestações é difusa e 

contraditória e ao mesmo tempo em que luta pela 
ampliação dos gastos públicos nas áreas de saúde, 
educação e segurança, fortalece o discurso que amplia 
os gastos públicos em obras de infraestrutura para os 
mega eventos, como Copa do Mundo e Olimpíadas. 

 
d as manifestações populares ficaram concentradas no 

eixo Sul-Sudeste, devido à ampliação da pobreza 
nessas regiões do país, fato esse que vem fazendo 
surgir constantes movimentos reivindicatórios 
principalmente nas capitais estaduais, como Rio de 
Janeiro e São Paulo.  

 
e o Movimento pelo Passe Livre em São Paulo foi o 

embrião das manifestações populares que ocorreram 
em todo o Brasil; inicialmente a pauta de 
reivindicações era contra o aumento das tarifas de 
transporte público mas, nos dias seguintes, se 
diversificou. Temas como: fim da corrupção, 
paralisação da reforma politica e ampliação do número 
de agentes de segurança pública nas ruas foram 
pontos comuns em todo o país. 
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Leia o Texto V para responder à questão 14. 
Texto V 

“E no contexto do direito à informação, enquanto 
instrumento que dá voz à transparência, é irrecusável à 
menção de sua tríplice fisionomia, ou seja, os direitos de 
informar, de se informar e o direito a ser informado. Essa 
referência não é meramente classificatória, mas 
representativa de uma visão atual do fenômeno do acesso às 
informações públicas, cuja inerência ao tema da 
transparência é inequívoca." 
(HORMERCHER, Evandro. O princípio da transparência e a compreensão da informação. Revista Jurídica da Presidência da República, 
Brasília, Vol.13, n.100, Jul/Set 2011, pg.11)”. 

14. Tendo-se em conta o Texto V, a respeito da Lei 
Complementar 101/2000 (LRF), é correto afirmar que: 

a a Lei de Responsabilidade Fiscal é um instrumento de 
controle da dívida pública, nesse sentido uma norma 
de direito financeiro, não lhe cabendo dispor sobre 
regras de transparência. 

 
b a transparência e a publicidade são exigências 

satisfeitas na Lei de Responsabilidade Fiscal, dada a 
obrigatoriedade da publicação das leis orçamentárias 
em todos os níveis federativos. 

 
c a adoção de sistema integrado de administração 

financeira e controle, desde que atendidos os padrões 
de qualidade da informação, é exigência que visa 
efetivar o direito à informação e é, por isso, 
instrumento de transparência previsto na LRF. 
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d as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo 
ficarão disponíveis, durante um mês a cada exercício, 
no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico 
responsável pela sua elaboração, para consulta e 
apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, 
conforme se demonstre interesse próprio na 
informação. 

 
e a prestação de contas da União conterá 

demonstrativos do Tesouro Nacional e excluídas as 
agências financeiras oficiais de fomento, em razão da 
privacidade de dados das pessoas físicas e jurídicas 
beneficiárias dos programas de crédito governamental. 
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15. Em relação ao instituto da reintegração do servidor 
público estadual, é correto afirmar que, segundo o que 
dispõe o RJU/Pará: 

a reintegração é o reingresso do servidor na 
administração pública, em decorrência de decisão 
administrativa definitiva ou sentença judicial transitada 
em julgado, com ressarcimento de prejuízos 
resultantes do afastamento. 

b a reintegração será feita no cargo anteriormente 
ocupado e, se este houver sido transformado, o 
servidor ficará em disponibilidade, sem prejuízo da 
remuneração. 

c o servidor reintegrado, mesmo que tenha cumprido no 
afastamento todas as condições legais para 
aposentadoria, deverá completar, após a reintegração 
no cargo, pelo menos, doze meses de contribuição 
para reaquisição da qualidade de segurado. 

d encontrando-se regularmente provido o cargo para o 
qual o servidor será reintegrado, o seu ocupante será 
deslocado para cargo equivalente, com direito à 
indenização pelos prejuízos resultantes do 
deslocamento. 

e entende-se também por reintegração, o deslocamento 
do servidor, com o respectivo cargo ou função, para o 
quadro de outro órgão ou entidade do mesmo Poder, 
sempre no interesse da Administração.  
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16. O princípio da moralidade da Administração Pública 
conduz o agente público a pautar suas decisões por 
critérios éticos que envolvem: 

a os conceitos de honesto e desonesto. 
b a publicidade dos atos administrativos. 
c a efetividade da ação pública. 
d o cumprimento das competências públicas. 
e a gestão por resultados. 
 

17. A descentralização da Administração Pública, determinada 
em legislação, tem como finalidade a melhoria da 
execução das atividades estatais e tem como base: 

a a descentralização como transferência de 
responsabilidades. 

b a outorga da atividade estatal ao ente da 
administração indireta. 

c a valorização da utilidade da atividade estatal. 
d a execução imediata dos serviços públicos. 
e a desconcentração como ação de controle. 
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18. As autarquias, que têm função de regular a atuação do 
setor privado prestadores de serviços públicos, foram 
criadas sob regime especial, que compreende 
basicamente: 

a autonomia administrativa, poder fiscalizador, 
dependência financeira. 

b autonomia financeira, independência administrativa, 
poder normativo, outorga legal, indefinição de 
mandato do dirigente. 

c poder normativo, autonomia financeira, independência 
administrativa, poder fiscalizador, poder de delegação 
de autoridade. 

d inexistência de mandato fixo do dirigente, autonomia 
financeira, independência administrativa, poder 
normativo, outorga legal, indefinição de mandato do 
dirigente. 

e autonomia administrativa, poder fiscalizador, 
nomeação atemporal do dirigente. 

 
19. De acordo com as determinações da Lei Complementar Nº 

101/2000, é correto afirmar que: 

a os órgãos públicos devem divulgar informações 
utilizando também os meios eletrônicos.  

b revogou artigos da Lei 4.320/64. 
c determina normas de direito administrativo para a 

Administração Pública. 
d a União promoverá a divulgação das contas públicas 

em outubro de cada ano. 
e exige que o órgão apresente relatório de gestão 

mensalmente. 
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20. A modalidade de licitação denominada Pregão é destinada 
à aquisição de bens e serviços comuns, para o que é 
exigido: 

a a garantia de proposta pelos licitantes. 
b a escolha do vencedor do certame pelos critérios de 

técnica e preço. 
c a habilitação antecipada do licitante. 
d o Termo de Referência para definição do objeto. 
e a abertura de carta-convite e publicação em edital. 
 

21. A Política de Saúde Pública brasileira é organizada pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS).  O Ministério da Saúde é o 
responsável pela coordenação da política em nível federal. 
Segundo o SUS de A a Z: garantindo saúde nos 
municípios/ http://portal. saude.gov.br /portal/ arquivos/ 
pdf/ sus_3 edicao_completo.pdf, para cuidar das DST's e 
AIDS, há um Programa Nacional de DST e AIDS cuja 
missão é a de: 

a reduzir a incidência de HIV/AIDS e melhorar a 
qualidade de vida das pessoas que vivem com 
HIV/aids. Para isso, formula políticas, diretrizes e 
estratégias que orientam ações de promoção à saúde, 
de prevenção e de assistência.  

b cuidar dos portadores de DST e HIV positivo em busca 
da cura. Para isso disponibiliza financeiramente 
recursos para implantação de hospitais exclusivos para 
o tratamento das doenças. 

c acompanhar as unidades de saúde, ambulatórios e 
hospitais que tratam dos doentes de DST e aids no 
Brasil. Para isso formula leis e regulamenta a 
assistência nos diferentes municípios. 

d reduzir a incidência de HIV/AIDS e proporcionar maior 
tempo de vida as pessoas que foram infectadas. Para 
isso elabora documentos informativos e educativos 
para divulgação nos municípios do Brasil. 
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e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros 
repassados aos municípios, Secretarias Municipais de 
Saúde e aos Estados e Distrito Federal. Para isso 
formula matriz de distribuição financeira para 
municípios e Estados brasileiros. 

 
22. Um trabalhador jovem da empresa procurou a(o) 

Assistente Social para confidenciar que manteve relação 
sexual desprotegido (sem uso de preservativo) e estava 
preocupado com a possibilidade de estar contaminado 
pelo vírus da AIDS. A(o) Assistente Social, com base nas 
informações do site www.aids.gov.br, orientou o jovem a: 

a procurar a pessoa com a qual ele manteve relação 
sexual e encaminhá-la a um ambulatório especializado 
do Sistema Único de Saúde (SUS) em atendimento aos 
portadores de HIV/AIDS. 

b procurar o Centro de Testagem e Aconselhamento 
(CTA), unidade do SUS, em sua cidade para realizar o 
exame (teste rápido) com pelo menos 30 dias a contar 
da situação de risco.  

c procurar o Centro de Testagem e Aconselhamento 
(CTA), unidade do SUS, em sua cidade, para realizar o 
exame (teste rápido) imediatamente a contar da sua 
exposição à  situação de risco. 

d aguardar por um período de até 2(dois) anos e 
observar se surgiram sintomas como perda de peso, 
baixa resistência, infecções respiratórias recorrentes 
para procurar um especialista (infectologista).  

e procurar o hospital mais próximo de sua casa para 
uma consulta com um especialista (infectologista) e 
solicitação de exame, visto que o exame (testagem 
rápida) não é realizado sem prescrição médica. 
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23. A(O) Assistente Social compõe uma equipe para seleção e 
recrutamento de profissional para ocupar vaga na 
empresa. Um dos componentes da equipe de seleção e 
recrutamento pergunta sobre como saber sobre a saúde 
do profissional a ser selecionado, principalmente no caso 
de infecção por HIV, considerando que o mesmo ocupará 
vaga para trabalhar com atendimento ao público. A(O) 
Assistente Social, baseada no site www.aids.gov.br, 
respondeu que: 

a O portador do vírus terá o direito de manter sigilo 
sobre seu diagnóstico e tratamento. A única situação 
em que será obrigado a revelar que é portador do 
vírus será quando for contrair matrimônio. No caso de 
discriminação no trabalho ou em qualquer outro local, 
recomenda-se registrar o ocorrido na Delegacia do 
Trabalho mais próxima. 

b O portador do vírus terá o direito de manter sigilo 
sobre seu diagnóstico e tratamento por todo o período 
de seleção, mas nos exames admissionais serão 
exigidos exames comprobatórios de sua saúde, 
inclusive teste de HIV. No caso de discriminação no 
trabalho ou em qualquer outro local, recomenda-se 
registrar o ocorrido na Delegacia do Trabalho mais 
próxima. 

c O portador do vírus tem o direito de manter em sigilo 
a sua condição sorológica no ambiente de trabalho. 
Ninguém é obrigado a contar sobre sua sorologia, 
senão em virtude da lei. A lei, por sua vez, só obriga a 
realização do teste no caso de contato em ambiente de 
trabalho com pessoas portadores de doenças 
imunodepressivas. No caso de discriminação no 
trabalho, recomenda-se registrar o ocorrido na 
Delegacia do Trabalho mais próxima. 
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d O portador do vírus tem o direito de manter em sigilo 
a sua condição sorológica no ambiente de trabalho, 
como também em exames admissionais, periódicos ou 
demissionais. A lei, por sua vez, só obriga a realização 
do teste nos casos de doação de sangue, órgãos e 
esperma. No caso de discriminação no trabalho, por 
parte de empresa privada, recomenda-se registrar o 
ocorrido na Delegacia do Trabalho mais próxima. 

e O portador do vírus tem o direito de manter em sigilo 
a sua condição sorológica no ambiente de trabalho, 
como também em exames admissionais, periódicos ou 
demissionais. A lei, por sua vez, só obriga a realização 
do teste nos casos de contato prolongado com o 
público em ambiente fechado e com risco de emissão 
de gotículas de saliva. No caso de discriminação no 
trabalho ou em qualquer outro local, recomenda-se 
registrar o ocorrido na Delegacia do Trabalho mais 
próxima. 
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24. A Política do Ministério da Saúde para a atenção integral a 
usuários de álcool e outras drogas (Brasília:2003) diz:  
“Aqui (…) nos oferece um caminho promissor. E por quê? 
Porque reconhece cada usuário em suas singularidades, 
traça com ele estratégias que estão voltadas não para a 
abstinência como objetivo a ser alcançado, mas para a 
defesa de sua vida. Vemos aqui que (…) oferece-se como 
um método (no sentido de métodos, caminho) e, 
portanto, não excludente de outros. Mas, vemos também, 
que o método está vinculado à direção do tratamento e, 
aqui, tratar significa aumentar o grau de liberdade, de 
corresponsabilidade daquele que está se tratando. 
Implica, por outro lado, o estabelecimento de vínculo com 
os profissionais, que também passam a ser 
corresponsáveis pelos caminhos a serem construídos pela 
vida daquele usuário, pelas muitas vidas que a ele se 
ligam e pelas que nele se expressam”. Indique a 
abordagem e método descrito pela Política para os 
usuários de álcool e outras drogas, respectivamente.  

a abordagem curativa e método de ressocialização.  
b abordagem de promoção, prevenção e método de 

recuperação. 
c abordagem dialógica mediadora e método 

fenomenológico. 
d abordagem e método de redução de danos. 
e abordagem de internação/recuperação exclusiva para 

dependentes químicos. 
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25. Um conceito de Plano, a partir de uma experiência 
endógena, é a de que “um plano deriva de uma busca de 
ordenação. Tal ordenação inclui a possibilidade de 
declarar razões e rumos para a ação, em uma dada escala 
de tempo” Sá, et al (1992, p.5). O Plano é composto de 
meios e fins, e estes existem “(...) em meio a 
contingências e delimitações, em um campo de forças 
díspares e reais na história humana.” (ibidem). Um plano 
pede estratégia ou cálculo para o que virá depois, em 
lugar da fatalidade. O reconhecimento contextual 
instituído e das suas forças antagônicas possibilita melhor 
aproximação da realidade atual, das projeções e das 
estratégias a serem adotadas. Há importância de 
reconhecer que um plano também é um exercício de 
projeção aproximativo da realidade e ele está aberto e 
gerenciável e não intocável. Esta definição de plano 
refere-se a um instrumento de: 

a investigação de um objeto de pesquisa 
b planejamento e gestão institucional  
c diagnóstico situacional 
d coleta de dados para pesquisa qualitativa 
e mediação do assistente social 
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26. A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei 8.069/1990), representou o enfrentamento de 
categorias analíticas consideradas autoritárias, como a 
que tratava das  crianças e dos adolescentes como 
“objeto”. Identifique abaixo, de acordo com as autoras 
Marilene Silva dos Santos & Maria Antônia Cardoso 
Nascimento, em Duas décadas de Estatuto da Criança e 
do Adolescente - ECA: da lei à realidade, artigo 
apresentado na V Jornada Internacional de Políticas 
Publicas, em São Luiz-MA, agosto de 2011, a alternativa 
que define a noção de criança e adolescente como sujeitos 
de direitos: 

a Sujeito de direitos significa dizer que a criança e o 
adolescente não serão mais entendidos ou tratados 
como objetos passíves da família, da sociedade e do 
Estado, e sim como pessoas capazes de responder 
pelos próprios atos independente da idade. 

b Sujeito de direitos significa dizer que a criança e o 
adolescente não serão mais entendidos ou tratados 
como objetos passíves da família, da sociedade e do 
Estado, mas destinatários de respeito, à dignidade e à 
liberdade, sendo expressões de direitos.  

c Sujeito de direitos significa dizer que a criança e o 
adolescente não serão mais entendidos ou tratados 
como objetos passíves da família, da sociedade e do 
Estado, mas pessoas portadoras de necessidades 
especiais, supridas pelo Estado, família e sociedade. 
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d Sujeito de direitos significa dizer que a criança e o 
adolescente serão entendidos ou tratados como 
objetos passíveis da família, da sociedade e do Estado, 
sendo  dependentes exclusivamente do Estado no que 
diz respeito aos seus direitos.  

e Sujeito de direitos significa dizer que a criança e o 
adolescente não serão mais entendidos ou tratados 
como objetos passíveis da família, da sociedade e do 
Estado, mas sim como objeto de estudo de 
profissionais e cientistas para conhecimento e 
elaboração de leis que promulguem seus direitos.   
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27. A equipe de uma empresa foi designada para elaborar 
Edital para seleção de trabalhadores para o cargo de 
agente administrativo. Um dos membros da equipe 
sugeriu a inclusão de um critério no Edital: a exigência de 
idade máxima de 40 anos, justificando que a empresa 
precisava de mão de obra jovem. A(O) Assistente Social 
que participava da equipe se manifestou a respeito do 
critério de idade sugerido. O artigo da Lei citado pela(o) 
Assistente Social foi o:   

a Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, 
esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e 
serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. 
Lei 10.741, de 1 de outubro de 2003. 

b Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de 
acesso do idoso à educação, adequando currículos, 
metodologias e material didático aos programas 
educacionais a ele destinados. Lei 10.741, de 1 de 
outubro de 2003. 

c Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho 
ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de 
limite máximo de idade, inclusive para concursos, 
ressalvados os casos em que a natureza do cargo o 
exigir. Lei 10.741, de 1 de outubro de 2003. 

d Art. 28. Na admissão do idoso exclusivamente em 
concurso público é vedada a discriminação e a fixação 
de limite máximo de idade, ressalvados os casos em 
que a natureza do cargo exigir. Lei 10.741, de 1 de 
outubro de 2003. 

e Art. 26. Na admissão do idoso em empresa privada é 
permitida a fixação de limite máximo de idade, de 
acordo com os critérios internos e a necessidade da 
empresa. Lei 10.741, de 1 de outubro de 2003.  
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28. “A Previdência Social é o seguro social para a pessoa que 
contribui. É uma instituição pública que tem como objetivo 
reconhecer e conceder direitos aos seus segurados. A 
renda transferida pela Previdência Social é utilizada para 
substituir a renda do trabalhador contribuinte, quando ele 
perde a capacidade de trabalho, seja pela doença, 
invalidez, idade avançada, morte e desemprego 
involuntário, ou mesmo a maternidade e a reclusão” 
(www.mpas.gov.br). As modalidades de aposentadoria, 
segundo a Previdência Social são: 

a por acidente, por doença e por reclusão 
b por morte e especial (talidomida) 
c por maternidade, especial e por doença 
d especial, por idade, por invalidez e por tempo de 

contribuição 
e por tempo de trabalho, por morte e por doença 
 

29. A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei 8742, de 
7 de dezembro de 1993, constituiu-se como um dos 
principais instrumentos da Assistência Social no Brasil. As 
diretrizes referentes à organização da assistência social 
são: 

a I - descentralização político-administrativa para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando 
único das ações em cada esfera de governo; II - 
participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis; III - primazia 
da responsabilidade do Estado na condução da política 
de assistência social em cada esfera de governo.  
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b  I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios organizarão, em regime de colaboração, os 
respectivos sistemas de ensino; II - Caberá à União a 
coordenação da política nacional de educação, 
articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo 
função normativa, redistributiva e supletiva em relação 
às demais instâncias educacionais. 

c I - universalidade de acesso aos serviços em todos os 
níveis de assistência; II - integralidade de assistência, 
entendida como conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis 
de complexidade do sistema; III - preservação da 
autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 
física e moral.  

d I - descentralização político-administrativa, com 
direção única em cada esfera de governo; II - 
capacidade de resolução dos serviços em todos os 
níveis de assistência; III - organização dos serviços 
públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 
fins idênticos. 

e  I - descentralização político-administrativa, com 
direção múltipla em cada esfera de governo; II - 
capacidade de resolução dos serviços em níveis 
diferenciados; III - organização dos serviços públicos 
de assistência social de acordo com as legislações do 
município, estados e distrito federal para  meios e fins 
idênticos. 
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30. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) estabelece 
diferentes níveis de ensino e modalidades. Assinale a 
alternativa que define a educação profissional descrita 
pela LDB. 

a Art. 39. A educação profissional de jovens e adultos 
será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 
continuidade de estudos no ensino fundamental e 
médio na idade própria. 

b Art. 29. A educação profissional, primeira etapa da 
educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até seis anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 
e social, complementando a ação da família e da 
comunidade. 

c Art. 43. A educação profissional objetiva formar 
diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, 
aptos para a inserção em setores profissionais e para a 
participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação contínua. 

d Art. 39. A educação profissional, integrada às 
diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência 
e à tecnologia, conduz ao permanente 
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.  

e Art. 40. A educação profissional objetiva suscitar o 
desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente 
concretização, integrando os conhecimentos que vão 
sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração. 
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31. O autor e conceituado economista Carlos Matus, escreveu 
sobre a diferença conceitual  entre o planejamento 
tradicional e o planejamento estratégico situacional num 
contexto em que o Estado, por meio do Governo, utiliza o 
planejamento como instrumento de gestão. As diferenças 
apresentadas pelo autor são: 

a o planejamento tradicional é caracterizado como 
aquele que pretende prever a realidade e alterá-la, 
enquanto que o planejamento estratégico situacional é 
um cálculo que age para controlar a realidade social, 
como função do Estado. 

b o planejamento tradicional pretende ser um 
instrumento do Estado para influir sobre a realidade 
social, e o planejamento estratégico situacional 
objetiva controlar a realidade social.  

c o planejamento tradicional repousa na capacidade de 
predição e de controle da realidade, enquanto que o 
planejamento estratégico situacional é um cálculo que 
precede e preside a ação para criar o futuro para 
aumentar a capacidade de previsão e almeja influir na 
realidade. 

d o planejamento tradicional repousa na capacidade de 
conhecer profundamente a realidade social para ditar 
as metas a serem seguidas, enquanto que o 
planejamento estratégico situacional pretende predizer 
a realidade e mudar a realidade. 

e o planejamento tradicional repousa na capacidade do 
Estado em dominar e influir na realidade social, 
prevendo o futuro pelo cálculo e ação, enquanto que o 
planejamento estratégico situacional é uma predição e 
controle da realidade.   
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32. “A técnica pode ser vista como um conjunto de atos 
articulados dentro de uma sistemática dada. No entanto, a 
técnica também revela a teoria. É com a técnica que 
experimentamos a teoria que utilizamos em nossa ação” 
(fonte: 
www.pia.ufpa.brArquivos%202012Instrumentos.ppt). A 
técnica da entrevista associada ao diálogo, engloba outras 
técnicas como a abordagem, a observação, por exemplo. 
Assinale abaixo a alternativa que compreende a técnica de 
entrevista, numa abordagem fenomenológica, como um 
dos instrumentos de atuação do(a) Assistente Social. 

a A entrevista associada ao diálogo é o processo de 
coleta de informações empíricas exclusivamente com 
objetivo de conhecer o usuário e a sua realidade local. 
A partir dos dados empíricos, o assistente social 
constrói o diagnóstico social. 

b A entrevista associada ao diálogo é o processo de 
reconstrução crítica do real, é o ato de conhecer com 
ele (usuário) a realidade que o desafia, em um diálogo 
/ troca a partir das questões identificadas e analisadas 
no seu contexto mais amplo, nos seus determinantes 
estruturais e conjunturais.  

c A entrevista associada ao diálogo é o processo de 
identificação dos problemas sociais entre o assistente 
social e o usuário e tem como objetivo principal a 
resolução de situações emergenciais. O diálogo é 
centrado na troca de conhecimentos e saberes 
advindos da abordagem teórico-metodológica do 
serviço social.  

d A entrevista é uma das técnicas do serviço social que 
se utiliza do diálogo para coleta de dados empíricos 
exclusivamente. A entrevista individualizada busca a 
compreensão e a consciência da realidade social pelo 
usuário e o estimula para o enfrentamento na 
mobilização (movimentos sociais). 
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e A entrevista associada ao diálogo é o processo de 
reconstrução crítica do real, é o ato de proporcionar 
pelo assistente social o conhecimento da realidade 
social do usuário e para o usuário. O assistente social 
identifica o problema  na sua vertente estruturante e 
conjuntural e indica o caminho que o usuário deverá 
percorrer na rede de assistência social. 

 
33. “Não se nega que a política social é um mecanismo que o 

Estado utiliza para intervir no controle das contradições 
que a relação capital-trabalho gera no campo da 
reprodução e reposição da força de trabalho, ou, ainda, 
que cumpre uma função ideológica na busca do consenso 
a fim de garantir a relação dominação-subalternidade e, 
intrinsecamente a esta, a função política de alívio, 
neutralização das tensões existentes nessa relação. É ela 
uma forma de gestão estatal da força de trabalho e, nessa 
gestão, não só conforma o trabalhador às exigências de 
reprodução, valorização e expansão do capital, mas 
também é o espaço de articulação das pressões e 
movimentos sociais dos trabalhadores pela ampliação do 
atendimento de suas necessidades e reivindicações”. 
Indique quais os autores e a concepção/método de análise 
presente no parágrafo citado. 

a Mary Richmond (et al)/funcionalismo 
b Emile Durkheim e Augusto Comte/ positivismo  
c Creuza Capalbo e Anésia Carvalho/ fenomenologia 
d Aldaiza de Oliveira Sposati (et al)/ materialismo 

histórico e dialético. 
e Radcliffe-Brown e Claude Lévi-Strauss/ estruturalismo. 
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34. O neoliberalismo é uma agenda de intervenção econômico 
político mundial, adotado por países como a em 
determinado período histórico. Na Inglaterra, por 
exemplo, a sua principal representante na década de 1980 
foi a “dama de ferro”, Margareth Thatcher. O 
neoliberalismo nasceu na região da Europa e da América 
do Norte, pós II Guerra Mundial, e segundo Perry 
Anderson In Emir Sader e Pablo Gentili(1995). Assinale 
abaixo qual das alternativas expressa o objetivo do 
neoliberalismo. 

a foi uma reação teórica e política veemente contra o 
Estado intervencionista escravagista. 

b foi uma reação teórica e política veemente contra o 
Estado intervencionista socialista.  

c foi uma reação teórica e política veemente contra o 
Estado intervencionista e de bem-estar.  

d foi uma reação teórica e política veemente contra o 
Estado intervencionista militar. 

e foi uma reação teórica e política veemente contra o 
intervencionismo do modo de produção feudal.   
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35. A autora Maria Cecília Minayo (2007) trata da metodologia 
de pesquisa social e destaca a especificidade das ciências 
sociais e humanas. Ela refere que “A diferenciação entre 
métodos específicos das ciências sociais e das ciências 
físico-naturais e biológicas refere-se à natureza de cada 
uma das áreas”. (MINAYO: 2007, pag.39). Os principais 
pontos que distinguem as ciências sociais e as tornam 
peculiares no campo de conhecimento são: 

a o objeto das ciências sociais é histórico, ela é 
intrínseca e extrinsecamente ideológica, a sociedade 
tem consciência histórica, identidade entre o sujeito e 
o objetivo da investigação e que o objetivo das 
ciências sociais é qualitativo. 

b o objeto das ciências sociais é a-histórico, ela não é 
ideológica, a sociedade não tem consciência histórica, 
o pesquisador é neutro na relação objeto-pesquisador 
e que o objetivo das ciências sociais é quantitativo. 

c o objeto das ciências sociais é histórico, ela é neutra 
no processo de investigação, a relação sujeito-objeto é 
de imparcialidade, a ciência não é ideológica, e o 
objetivo das ciências sociais é quantitativo. 

d o objeto das ciências sociais é equivalente ao das 
ciências físico-naturais e biológicas, a busca da 
objetividade científica das ciências sociais e humanas, 
a neutralidade axiológica na pesquisa e que o objetivo 
das ciências sociais é qualitativo. 

e o objeto das ciências sociais são as pessoas, ela não é 
ideológica, a relação sujeito-objeto é de neutralidade 
axiológica, a sociedade tem consciência histórica, e o 
objetivo das ciências sociais é qualitativo. 
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36. Uma das ações mais recorrentes do assistente social no 
seu cotidiano profissional é a elaboração de Estudos 
Sociais. Sobre esta prática profissional é correto afirmar 
que: 

I. É uma prática profissional exclusivamente no âmbito 
judiciário. 

II. O assistente social estuda a situação, realiza uma 
avaliação e emite um parecer, através do qual pode 
sugerir medidas sociais e legais a serem tomadas. 

III. Na área judiciária, o estudo social do profissional de 
Serviço Social pode ser tomado como prova num 
julgamento. 

IV. Para realizar um estudo social, o profissional se vale 
de provas objetivas como a fala dos entrevistados, 
documentos, evitando as impressões subjetivas na 
percepção do processo social. 

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 

a II e III 
b I e II 
c I e IV 
d I, II, III e IV 
e II 
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37. O processo de intervenção no Serviço Social propiciou 
uma importante ampliação das estratégias teórico-
metodológicas de interpretação-ação profissional no 
âmbito das instituições, com base em propostas de 
distintos autores. Sobre essa dimensão do Serviço Social, 
é correto afirmar que: 

a na perspectiva dialética e da compreensão da 
categoria de mediação, a ação do assistente social 
deve considerar o real como campo de mediações, 
como síntese entre o universal e singular, e sua 
atuação parte da desocultação de mediações e 
intervenção através das mediações, compreendendo e 
transformando as relações. 

b no Movimento de Reconceituação do Serviço Social 
brasileiro, a visão do espaço institucional da 
intervenção do Serviço Social recebe a influência 
gramsciana, como aparelho ideológico da classe 
dominante.  

c a metodologia da articulação, nascida no Movimento 
de Reconceituação da profissão, entendia os espaços 
institucionais como campos de lutas entre atores 
sociais, no qual o assistente social deve ser o 
conciliador entre os diferentes interesses. 

d o espaço da intervenção profissional, numa visão 
tradicional fenomenológica, é um espaço relacional 
próprio para o diálogo, mediatizado por determinações 
normativas institucionais em que o assistente social 
deve solucionar situações-problema. 

e na visão marxiana, que interpretou criticamente o 
serviço social tradicional, predominou o 
direcionamento da ação profissional dos assistentes 
sociais para fora das instâncias estatais, focando-se 
nas organizações da sociedade civil, legitimas 
portadoras dos processos transformadores. 
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38. Entre as atribuições privativas do assistente social 
encontram-se as seguintes: 

I. Dirigir e coordenar associações, centros de estudo em 
Políticas Sociais. 

II. Elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e 
comissões julgadoras para profissionais da área social 
onde sejam aferidos conhecimentos da área de Serviço 
Social. 

III. Fiscalizar o exercício profissional através dos 
Conselhos Federal e Regionais. 

IV. Treinamento, avaliação e supervisão direta de 
estagiários de Serviço Social. 

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 

a III e IV 
b I e II 
c II e III 
d II e IV 
e I e III 
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39. Sobre o conceito de instituição na literatura do Serviço 
Social, analise as afirmativas abaixo. 

I. O Movimento de Reconceituação do Serviço Social em 
alguma de suas tendências trouxe uma crítica de 
Faleiros às instituições, definindo-as como aparelhos 
ideológicos do Estado burguês. 

II. As instituições são organizações específicas de 
políticas sociais públicas estatais, logo são aquelas 
que carregam a enorme responsabilidade de levar a 
resposta estatal às demandas sociais. 

III. As instituições sociais ocupam um espaço político nos 
meandros das relações entre o Estado e a sociedade 
civil, atuam no processo de dominação de classe, 
construindo consenso social necessário à hegemonia. 

IV. As instituições são campos de mediações onde se 
estabelecem correlações de forças entre diferentes e 
antagônicos projetos de intervenção social, dando 
possibilidades à prática transformadora do assistente 
social. 

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 

a III e IV 
b I e III 
c I, II, III e IV 
d I, II e III 
e II e IV 
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40. Sobre perícia social realizada por assistente social é 
correto afirmar que: 

I. No âmbito judiciário é uma avaliação externa ou 
vistoria, solicitada ou determinada sempre que a 
situação exigir um parecer técnico, que contribua 
para o juiz formar a sua convicção para a tomada de 
decisão. 

II. É realizada necessariamente por meio de um estudo 
social. 

III. A conclusão da perícia é comunicada por meio de um 
laudo e emissão de um parecer. 

IV. Para realização da perícia, o profissional deve se 
utilizar dos instrumentais técnico-operativos da 
profissão, tais como entrevistas, visitas, observações, 
etc. 

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 

a I, II e III 
b II, III e IV 
c I, II, III, e IV 
d II e III 
e I e IV 
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41. O processo de constituição do Serviço Social, desde sua 
origem, se estruturou com base em recursos sociais, já 
que sua gênese estruturou-se no recrudescimento da 
questão social, que por definição é a expressão das 
desigualdades na produção e apropriação de riquezas 
sociais. Os chamados recursos sociais se expandiram na 
proporção que no Brasil se expandiram as políticas sociais 
e as ações da sociedade civil voltadas à prestação de 
serviços sociais. Sobre essa temática, é correto afirmar 
que: 

a devido aos impactos das sucessivas crises do 
capitalismo, desde a segunda metade do século 
passado, os recursos sociais disponibilizados pelo 
Estado foram paulatinamente reduzidos. 

b a onda neoliberal, a partir da década de 90 no Brasil, 
forçou o Estado a transferir o financiamento e a gestão 
sobre os recursos sociais disponibilizados pelas 
políticas públicas ao setor privado, caracterizando a 
refilantropização. 

c devido à sociedade civil oferecer serviços sociais muito 
antes da ação do Estado, iniciada no século XIX, é 
legítimo pleitear a primazia de sua oferta pelas 
entidades não governamentais. 

d o assistente social necessariamente precisa ser um 
articulador dos serviços sociais e de seus recursos à 
população demandatária, independentemente de sua 
procedência, seja pública ou privada, considerando 
que se trata de riqueza brasileira que precisa ser 
melhor distribuída. 

e a qualidade dos recursos sociais, dada a primazia 
ontológica da riqueza produzida pelo trabalho humano, 
se restringe a riquezas objetivadas pela produção 
humana, não incluindo o patrimônio do campo 
subjetivo e cultural, que é articulada por outros 
profissionais. 
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42. Entre as competências previstas pela legislação para o 
Assistente Social estão: 

I. Encaminhar providências e prestar orientação social a 
indivíduos, grupos e populações. 

II. Realizar estudos socioeconômicos com usuários para 
fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da 
administração direta e indireta, empresas privadas e 
outras entidades. 

III. Planejamento, organização e administração de 
serviços sociais e de unidade de serviço social. 

IV. Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em 
matéria relacionada a políticas sociais. 

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 

a I e III 
b I, II, III e IV 
c III e IV 
d II e III   
e II, III e IV 
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43. Na evolução teórico-metodológica da prática profissional 
em Serviço Social, um dos paradigmas mais influentes 
que enfrentou a vertente conservadora foi o da correlação 
de forças entendida como estratégia de intervenção 
profissional no espaço institucional. Sobre esta concepção 
de intervenção no espaço institucional profissional  é 
correto afirmar que: 

I. O aumento de poder dos usuários em geral não é 
desejável, dado o baixo nível de instrução 
predominante entre eles e sua baixa capacidade de 
intervenção sócio-política. 

II. A consciência do tipo de relacionamento sociopolítico 
travado pelos distintos atores sociais nas relações 
sócio institucionais favorece ao assistente social a 
compreensão do melhor caminho metodológico e 
político para a intervenção. 

III. Estando inseridas em relações de produção 
capitalistas periféricas faz-se necessário, no contexto 
institucional, que forças sociais populares em 
presença resistam a este modo de produção 
alienador. 

IV. O conceito gramsciano de hegemonia e contra 
hegemonia está na base de sustentação deste 
paradigma. 

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 

a I, II e III 
b II, III e IV 
c I e III 
d II e IV 
e I, III e IV 
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44. Com base na Lei de Regulamentação da profissão de 
Assistente Social (Lei Nº 8662, de 07-06-1993) são 
condições mínimas para o exercício da profissão: 

I. Possuir diploma em curso de graduação em Serviço 
Social ou equivalente, oficialmente reconhecido. 

II. O documento precisa forçosamente ter registro no 
MEC ou em outro órgão de classe (autarquia federal). 

III. A dimensão territorial do exercício profissional se dará 
no estrito âmbito da jurisdição do Conselho regional 
ao qual está inscrito. 

IV. O exercício da profissão fora do país depende do 
aproveitamento do profissional em prova promovida 
pelo MEC. 

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 

a II e III 
b III e IV 
c IV 
d I e II 
e I 
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45. O conhecimento desenvolvido pelo Serviço Social é 
reconhecido por instituições republicanas fundamentais 
como o poder judiciário, quando acata como prova e 
insumo para decisões judiciais o laudo e o parecer social 
de assistentes sociais. Sobre estes documentos 
profissionais, é correto afirmar que: 

a o parecer social é documento detalhado sobre uma 
dada situação conflitiva que necessita de 
conhecimento especializado para esclarecer a 
autoridade judiciária e fundamentar sua decisão. 

b no âmbito previdenciário, a dependência econômica é 
uma situação que se exige a apresentação de parecer 
social. 

c quando o parecer social é demandado em razão de 
intercorrências sociais que interferem na origem e 
evolução de patologias que deve compreender a 
relação saúde/doença focado na previdência/ 
imprevidência do trabalhador. 

d na emissão do parecer, o profissional deve considerar 
sua área própria de conhecimento com exclusividade, 
já que é suficiente na compreensão histórico-dinâmica 
do social. 

e o parecer social deve pautar-se principalmente na 
pesquisa documental e bibliográfica para garantir a 
estrita cientificidade exigida. 
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46. Dentre as novas configurações familiares é correto afirmar 
que as seguintes formas estão incluídas: 

I. Família burguesa tradicional: pai, mãe e filhos. 

II. Famílias monoparentais chefiada pela mãe ou pai. 

III. Casais homossexuais com ou sem crianças. 

IV. Várias pessoas vivendo juntas sem laços 
consanguíneos, mas com forte compromisso mútuo.  

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 

a I, II, III e IV 
b I, III e IV 
c II e III 
d III e IV 
e II, III, e IV 
 

47. A abordagem sistêmica sobre família visa compreender a 
família na sua interdependência com outros sistemas 
sociais e enfoca a inter-relação entre os seus 
componentes, transferindo a questão individual para o 
plano relacional. Os subsistemas que interagem com a 
família são: 

I. Cultura 

II. Linguagem 

III. Esporte  

IV. Partidos políticos 

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 

a I, II e III 
b II, III e IV 
c I e III 
d II e IV 
e I e II 
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48. Figura entre os princípios fundamentais norteadores do 
código de ética do Assistente Social o seguinte princípio: 

a defesa intransigente dos direitos humanos, com ênfase 
nos direitos sociais. 

b reconhecimento da Liberdade como valor ético central, 
com ênfase na não intervenção estatal nas liberdades 
individuais. 

c defesa da democracia, como materialização da 
conquista do sufrágio universal. 

d compromisso com a qualidade dos serviços prestados 
à população e com o aprimoramento salarial na 
perspectiva da elevação da qualidade de vida do 
profissional. 

e opção por um projeto profissional vinculado ao 
processo de construção de uma nova ordem societária, 
sem dominação-exploração de classes, etnia e gênero. 

 

49. Entre as infrações disciplinares estabelecidas pelo Código 
de Ética do Assistente Social estão: 

I. Deixar de pagar regularmente as anuidades em cota 
única. 

II. Participar de instituição que, tendo por objeto o 
Serviço Social, não esteja inscrita no Conselho 
Regional. 

IV. Exercer a profissão sem portar a cédula de 
identificação profissional. 

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 

a I e III 
b II e III 
c I e IV 
d II, III e IV 
e I 
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50. A família na contemporaneidade é uma das instituições 
que mais acentuada mutação sofreu, seja na sua 
constituição, seja na sua composição. São fatores que 
impulsionaram as mudanças na família contemporânea: 

I. O casamento, que não é mais o único fator a instituir 
a família. 

II. A exacerbação do patriarcalismo. 

III. A entrada da mulher no mercado de trabalho 
massivamente. 

IV. O feminismo exacerbado, levando a mulher ao 
abandono do lar. 

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 

a II 
b III e IV 
c I e III 
d I e IV 
e II e IV 
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