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Instruções 
1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 
2. Este caderno contém 60 questões. Se houver qualquer falha de 

impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do caderno. 
3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da 

prova. 
4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o seu 

número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem 
diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta. 

5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul para preenchimento do 
seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o manche ou 
rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica. 

6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o campo 
que contém a letra correspondente à alternativa de sua opção, conforme 
modelo: 

 
7. Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde 

adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma 
alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou mais 
alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero. 

8. Lembre–se de que o tempo máximo para a realização desta prova e para 
o preenchimento do cartão-resposta é de 4 (quatro) horas. 

9. Não utilize nenhum material de consulta e nem calculadora. Nenhum 
rascunho será considerado. 

10. Aguarde as instruções do fiscal quanto ao manuseio do DIGISELO no 
seu cartão-resposta. 

11. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não devolução do cartão 
implicará sua desclassificação imediata.  
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS - LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES 

Leia a notícia e responda às questões de 1 a 7. 

 

1ª QUESTÃO -  A notícia jornalística Protesto faz escadaria do palácio "sangrar", 
publicada no jornal "A Gazeta", em 26 de novembro de 2013, narra um acontecimento 
ocorrido em Vitória, por ocasião do Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Ao 
lado da manchete, aparece a imagem da Escadaria Bárbara Lindenberg, pintada de tinta 
vermelha, que escorria pelos degraus imitando sangue.   

NÃO constitui estratégia utilizada no texto para atingir os efeitos de sentido pretendidos 
pelo jornal: 

A) O emprego da palavra sangrar, no título, indicia uma possível intenção do jornal de 
gerar sensacionalismo, quando constrói a metáfora de que a escadaria do Palácio 
sangrou. 

B) O título Protesto faz escadaria do palácio "sangrar" é escrito em fonte grande e em 
negrito, ressaltando sua função catafórica, ou seja, o leitor só é capaz de compreendê-
lo após a leitura do texto. 

C) O título assume uma função anafórica, chamando a atenção do leitor para o problema 
da violência contra a mulher, apresentado posteriormente no texto. 

D) As escolhas lexicais protesto (no título), sangrar (no título) e violência (3º parágrafo), 
somadas à imagem descrita e a sua legenda, ratificam o efeito alarmante da notícia. 

E) O item lexical sangrando (1º parágrafo) humaniza o substantivo escadaria (no título) 
e reforça a ideia de ação contínua que se quer enfatizar com  a construção de uma 
cena de crime e violência contra a mulher.  



2 
 

2ª QUESTÃO -  Com base no texto, é CORRETO afirmar: 

A) As expressões intervenções urbanas (1º parágrafo),  manifestação (2º parágrafo) e 
evento (último parágrafo) são estratégias de coesão por referência relacionadas ao 
substantivo Protesto (no título).  

B) As expressões alarmantes e preocupantes (3º parágrafo) se referem, no texto, aos 
casos de violência doméstica. 

C) A afirmação “O Espírito Santo é, há anos, o primeiro Estado em violência contra a 
mulher” (3º parágrafo) introduz um novo ponto de vista a ser discutido pela notícia.  

D) O advérbio lá, presente no fragmento "Lá, as manifestantes pregaram cartazes, 
expuseram reportagens..." (5º parágrafo) , aplica-se à expressão "o ato do Fórum 
de Mulheres" (5º parágrafo).  

E)  A qualificação de “machista” (6º parágrafo), aplicada ao que a coordenadora do 
evento falou sobre a violência contra a mulher, denota ironia.  

3ª QUESTÃO -  A respeito do texto, é INCORRETO afirmar: 

A) A notícia estabelece uma relação entre o Dia Internacional da Não Violência Contra a 
Mulher, um acontecimento histórico de âmbito mundial, e o ato público no Espírito 
Santo, um acontecimento local.  

B) A análise das escolhas lexicais no texto mostra como determinadas palavras adquirem  
sentidos que ajudam a descrever a realidade e, a partir dessa descrição, constroem a 
representação da violência contra a mulher.  

C) Embora o texto afirme que a cena foi uma intervenção urbana para chamar a atenção 
da sociedade para o Dia Internacional da Não Violência contra a mulher, o que é mais 
enfatizado na notícia é o campo semântico da palavra “sangue”. 

D) O acontecimento noticiado está relacionado ao Dia Internacional da Não Violência 
contra a Mulher, reconhecido mundialmente, devido ao maior ato de violência 
cometido contra mulheres em 25 de novembro de 1960. 

E) O jornal expõe a intimidade das mulheres vítimas de violência ao utilizar o substantivo 
calcinhas (5º parágrafo), já que tal uso, assim como a divulgação de fotos e imagens 
dessas mulheres, em notícias,  aponta para a construção social de uma imagem que a 
mulher agredida quer silenciar.    

4ª QUESTÃO -   

 

 

O efeito de sentido que o enunciado destacado produz é o de 

A) equivalência. 
B) explicação. 
C) consequência. 
D) acréscimo ou reforço argumentativo. 
E) conclusão. 

"A imagem choca mesmo. E é para chocar." (3º parágrafo) 
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5ª QUESTÃO -  Os textos jornalísticos, por princípio, procuram zelar pelo uso formal da 
língua portuguesa. Entretanto, na notícia, é possível identificar um "tropeço linguístico" na 
regência do verbo "alertar"  em "...e penduraram calcinhas em varais, para alertar pela 
violência"(5º parágrafo).  No uso formal da língua, faz-se necessária uma correção: "...e 
penduraram calcinhas em varais, para alertar contra a violência."  

A alternativa em que o uso formal da língua foi desrespeitado é 

A) "Com chegada de vacinas, situação começa a normalizar em Araxá." (Disponível em: 
<http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2014/01/com-chegada-de-
vacinas-situacao-comeca-normalizar-em-araxa.html>.) 

B) "Já não podemos devolver os mortos. Já pagamos um preço muito alto pelas 
ambições daqueles que aspiram ao poder." (Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2014/02/19 /yanukovich-contra-ataca-
com-planos-de-operacao-antiterrorista-em-toda-ucrania.htm>.) 

C) Réu no mensalão mineiro, tucano Azeredo renuncia ao mandato de deputado. 
(Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2014/02/19/reu-no-
mensalao-mineiro-eduardo-azeredo-renuncia-ao-mandato-de-deputado>.) 

D) A presidenta Dilma se encontrou com o papa Francisco na tarde desta sexta-feira, no 
Vaticano. (Disponível em: <http://odia.ig.com.br/noticia/brasil/2014-02-21/dilma-
presenteia-o-papa-francisco-com-bola-autografada-por-ronaldo.html>.) 

E) "O estado prefere pagar caro por uma sessão de hemodiálise a priorizar um 
transplante", disse. (Disponível em:<http://www.eduardoamorimpsc.com.br/noticias-
1152>.). 
 

6ª QUESTÃO -   

 

 

 

A alternativa em que a expressão sublinhada é um adjunto adverbial de lugar, tal como a 
expressão destacada acima, é 

A) O ventre do animal foi cortado por uma navalha. 
B) As casas foram destelhadas pelas fortes chuvas de dezembro, no Espírito Santo.  
C) Os medicamentos foram ministrados pelos corredores do hospital público.  
D) Os alimentos foram doados pela população capixaba.  
E) A população de Pontal do Ipiranga foi resgatada pelo helicóptero.  

"Outros cartazes foram espalhados pelo chão de toda a praça". (6º parágrafo) 
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7ª QUESTÃO -  A palavra sangrar está grafada com aspas, no título da notícia Protesto 
faz escadaria do palácio "sangrar". Considere as afirmações sobre esse emprego:  

I. Houve a intenção de isolar a palavra, com vistas a indicar a reprodução literal do texto.  

II. Houve a intenção de ressaltar o valor da palavra para indicar o seu uso fora do 
contexto habitual. 

III. Houve a intenção de evidenciar o sentido pejorativo que o jornalista não quis assumir. 

IV. Houve a intenção de mudar o foco da notícia. 

 

É CORRETO o que se afirma em  

A) I apenas. 
B) II apenas. 
C) I e III apenas. 
D) II e IV apenas. 
E) III e IV apenas. 

 

Leia o outdoor abaixo e responda à questão 8. 

 

8ª QUESTÃO -  Considere as afirmações sobre as duas orações a seguir: Degustando 
nossos vinhos, você viaja o mundo todo:  

I. a utilização do gerúndio é imprópria em propagandas, porque evidencia o gerundismo. 

II. a condição proposta para que alguém conheça o mundo todo é saborear os vinhos da 
Vila Fruti.  

III. a expressão “viaja o mundo todo” pode ser substituída por “viaja pelo mundo”. 

IV. a expressão “viaja o mundo todo” assume um sentido metafórico. 

 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I e III apenas. 
B) II apenas. 
C) II, III e IV apenas. 
D) III e IV apenas. 
E) I apenas. 
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9ª QUESTÃO -  Leia as duas frases abaixo. 

I. Enviei um e-mail para meu irmão que mora na Itália. 

II. Enviei um e-mail para meu irmão, que mora na Itália. 

A alternativa CORRETA é 

A) Em I, a pessoa que enviou o e-mail tem apenas um irmão que mora na Itália. 
B) Em II, a pessoa que enviou o e-mail tem vários  irmãos e um deles mora na Itália. 
C) Em I, a pessoa que enviou o e-mail tem, no mínimo, dois irmãos, um dos quais mora 

na Itália.   
D) Em II, a pessoa que enviou o e-mail tem, no máximo, dois irmãos, um que mora na 

Itália e um que mora em outro lugar.   
E) Em I, a pessoa que enviou o e-mail tem apenas um irmão e este mora na Itália. 

10ª QUESTÃO -  Preencha as lacunas abaixo, respeitando a norma culta. 

I - A rua virava um campo, __________ jogávamos futebol.  

II - Este é o lugar _____________ eles se referem. 

III - Conheço a cidade ___________ você visitou. 

IV - Os prefeitos só chamarão as empresas ________ contratos tenham sido entregues 
dentro do prazo. 

A alternativa que contém a sequência CORRETA é:  

A) onde, a que, que, cujos. 
B) o qual, em que, onde, cujos. 
C) no qual, em que, onde, cujos. 
D) onde, onde, onde, em que. 
E) no qual, que, onde, cujos. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES 

11ª QUESTÃO -  Sejam a e b números reais. É CORRETO afirmar que 

A) se a e b são irracionais, então ba   é irracional. 
B) se a e b são irracionais, então ba   é irracional. 
C) se a é um número racional não nulo e b é irracional, então ba   é irracional. 

D) se a e b são racionais, então 2ba   é irracional. 
E) se a e b não são inteiros, então ba   não é inteiro. 
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12ª QUESTÃO -  Sejam 1x , 2x ,..., nx  os valores assumidos por uma variável 

quantitativa e c um número maior do que 1. Sejam 

        2122

2

2

11 nmxmxmx n    o desvio padrão dos valores 1x , 2x ,..., nx , 

onde m é a média aritmética de 1x , 2x ,..., nx , e 2  o desvio padrão dos valores cx 1 , 

cx 2 ,..., cxn  . É CORRETO afirmar que 

A) 12    
B) c 12   

C) c 12   

D) c 12   

E) c 12   

13ª QUESTÃO -  A soma de todos os números naturais de cinco algarismos distintos 
formados pelos algarismos 2, 3, 4, 5 e 6 é igual a 

A) 3986223 
B) 4258418 
C) 4356850 
D) 4583257 
E) 5333280 

14ª QUESTÃO -  Uma caixa contém 8 peças, das quais 5 são defeituosas e 3 são não 
defeituosas. Aleatoriamente e sem reposição, três peças são retiradas da caixa. A 
probabilidade de que as 3 peças retiradas sejam defeituosas é igual a 

A) 193  

B) 113  

C) 167  

D) 143  

E) 285  

15ª QUESTÃO -  Um atleta realizou um treinamento para uma corrida durante um certo 
número de dias consecutivos. No primeiro dia, ele correu 5 km. A partir do segundo dia, a 
cada dia ele correu 3 km a mais do que correra no dia anterior. No total, ele correu 299 
km durante os dias do treinamento. O número de dias do treinamento foi igual a 

A) 13 
B) 15 
C) 17 
D) 19 
E) 21 
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16ª QUESTÃO -  Uma grandeza Z é diretamente proporcional à razão YX  de duas 

grandezas positivas X e Y. Se o valor de X tem um aumento percentual de 20% e, 
simultaneamente, o valor de Y tem uma redução percentual de 20%, então o valor de Z 

A) permanece inalterado. 
B) tem um aumento percentual de 10%. 
C) tem um aumento percentual de 50%. 
D) tem uma redução percentual de 10%. 
E) tem uma redução percentual de 15%. 

17ª QUESTÃO -  Com o ingresso ao preço de 40 reais, cada apresentação de uma 
peça de teatro atrai 100 espectadores. A cada diminuição de 2 reais no preço do ingresso, 
o número de espectadores de cada apresentação aumenta de 25. Para que a 
arrecadação com a venda de ingressos em cada apresentação seja máxima, o preço do 
ingresso, em reais, deve ser igual a 

A) 18,00 
B) 20,00 
C) 22,00 
D) 24,00 
E) 26,00 

18ª QUESTÃO -  Seja S o conjunto dos números inteiros positivos que, quando 
divididos por 4, deixam resto igual a 2; quando divididos por 5, deixam resto igual a 3 e, 
quando divididos por 6, deixam resto igual a 4. A soma dos três menores números de S é 
igual a 

A) 258 
B) 282 
C) 306 
D) 330 
E) 354 

19ª QUESTÃO -  Paulo distribuiu 78 balas entre 8 meninos de modo que todos 
recebam pelo menos uma bala e todos recebam quantidades diferentes de balas. O maior 
valor possível para o número de balas recebidas pelo menino que fica com menor 
quantidade de balas é igual a 

A) 3 
B) 4 
C) 5 
D) 6 
E) 7 
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20ª QUESTÃO -  Duas equipes disputaram 18 partidas. Em cada partida, cada equipe 
ganhou 3 pontos caso tenha vencido, ganhou zero ponto caso tenha perdido ou ganhou 1 
ponto em caso de empate. Após as 18 partidas, as duas equipes ficaram, juntas, com 49 
pontos. O número de partidas que terminaram empatadas é igual a 
A) 4 
B) 5 
C) 6 
D) 7 
E) 8 

 

INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES 

21ª QUESTÃO -  NÃO corresponde a uma função de um sistema operacional 

A) gerenciar recursos do computador, como a unidade central de processamento, a 
memória, unidades de disco, etc. 

B) estabelecer uma interface com o usuário. 
C) executar e distribuir serviços para softwares aplicativos. 
D) permitir que vários aplicativos executem concorrentemente, o que é conhecido como 

multiprogramação. 
E) detectar e eliminar vírus de computador. 

 

22ª QUESTÃO -  No Ubuntu Linux 12.04 LTS, existem várias formas de se encontrar 
um arquivo perdido. A alternativa que NÃO representa uma dessas formas, considerando 
que o sistema foi configurado para Português do Brasil, é 

A) Caso você saiba o nome do arquivo (ou parte dele), clique no ícone “Pasta pessoal”, 
no lançador, para abrir o gerenciador de arquivos; clique em “Pesquisar”, na barra de 
ferramentas; digite o nome do arquivo (ou parte dele) e tecle Enter. 

B) Caso você tenha renomeado o arquivo de modo que seu novo nome comece com um . 
(ponto) ou termine com um ~ (til), ele é ocultado automaticamente pelo gerenciador de 
arquivos. Com o gerenciador de arquivos aberto na pasta onde o arquivo oculto se 
encontra, clique no menu “Ver” e selecione o item “Mostrar arquivos ocultos”. 

C) Caso você saiba o nome do arquivo (ou parte dele), clique no ícone do painel inicial, 
localizado na parte de cima do lançador, para abri-lo. Em seguida, digite a palavra 
“Terminal” (sem as aspas) e clique no ícone do aplicativo Terminal para abri-lo. 
Finalmente, digite o comando “find <nome do arquivo>” (sem as aspas), substituindo 
<nome do arquivo> pelo nome do arquivo perdido. 

D) Caso você tenha excluído o arquivo acidentalmente (e a lixeira não tenha sido 
esvaziada), clique no ícone “Lixeira”, localizado na parte de baixo do lançador, para 
abri-la. Em seguida, localize o arquivo na lixeira e, se o encontrar ali, clique com o 
botão direito do mouse sobre ele e selecione “Restaurar”. Finalmente, retorne para a 
pasta onde o arquivo se encontrava antes de ser excluído. 

E) Caso você saiba o nome do arquivo (ou parte dele), clique no ícone do painel inicial, 
localizado na parte de cima do lançador, para abri-lo. Em seguida, digite o nome do 
arquivo (ou parte dele) e aguarde. 



9 
 

23ª QUESTÃO -  Com relação ao uso de mala direta no Word 2013 e considerando a 
versão 15.0.4551.1509, parte do Microsoft Office 365 Home Premium, em Português, 
avalie as seguintes afirmativas: 

I. É possível inserir textos automáticos, como saudações, encerramentos, assinatura, 
etc. 

II.  É possível inserir a data de confecção do documento e solicitar que ela seja 
atualizada automaticamente pelo Word. 

III. Os destinatários são as pessoas que receberão a mala direta. Seus dados (nome, 
endereço, sexo, empresa, etc.) são usados para personalizar o texto da mala direta 
e gerar etiquetas. 

IV. Os dados dos destinatários podem ser obtidos de várias fontes, como a lista de 
contatos do Outlook, uma planilha Excel, um banco de dados Access, etc. Não é 
possível criar a lista de destinatários no próprio Word. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I, II e III apenas. 
B) II, III e IV apenas. 
C) II e III apenas. 
D) III e IV apenas. 
E) I, II, III e IV. 

24ª QUESTÃO -  Considere uma planilha para cálculo de comissão de vendas em uma 
empresa, feita no aplicativo Calc (parte do LibreOffice, versão 3.5.7.2), como na figura 
abaixo. Considere que a célula B2 está formatada como “Porcentagem” e que o intervalo 
B5:C7 está formatado como “Moeda”. 

 

Ao selecionar a célula C5 e puxar sua alça (o quadradinho à direita e embaixo da célula) 
para baixo, cobrindo as células C6 e C7, a função de preenchimento automático de dados 
preencherá essas células com valores. A fórmula que deve ser colocada na célula C5 
para que esta mostre o valor R$ 150,00 e as células C6 e C7 mostrem, após o 
preenchimento automático descrito acima, os valores R$ 185,00 e R$ 211,00, 
respectivamente, é 

A) =B2*B5 
B) 150 
C) =B$2*B5/100 
D) =B$2*B5 
E) =$B$2*B5/100 
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25ª QUESTÃO -  A opção que, de acordo com Gilson Marques da Silva, em seu livro 
Segurança da Informação para Leigos, NÃO é uma boa prática para reforçar a segurança 
quando navegamos na Internet é 

A) Ao navegar em sites não confiáveis, tenha cuidado com hyperlinks. Antes de clicar, 
pause o mouse sobre o hyperlink e avalie o endereço para onde você será levado. 

B) Ao preencher cadastros que solicitam dados pessoais, se necessário, forneça dados 
falsos para o caso de essas informações caírem nas mãos de uma pessoa mal-
intencionada. 

C) Em sites que manipulam dados sensíveis, como sites de comércio eletrônico ou de 
bancos, confira o endereço do site quando este aparecer na tela, verificando que não 
há pequenas variações no nome (como acentos, espaços e caracteres especiais) e 
assegurando que o protocolo utilizado é o HTTPS e não o HTTP. 

D) Desconfie caso o site peça sua senha novamente logo após ela ter sido digitada 
corretamente, pois pode ser que, da primeira vez, a senha tenha sido capturada por 
um programa espião e, da segunda, seja o site de verdade. 

E) Evite utilizar sites que manipulam dados sensíveis, como sites de comércio eletrônico 
ou de bancos, em computadores não confiáveis, como os computadores de lan 
houses ou de hotéis, por exemplo. 

 

LEGISLAÇÃO – 5 QUESTÕES 

26ª QUESTÃO -  Sobre penalidades aplicadas na/pela administração pública, é 
CORRETO afirmar: 

A) Toda infração disciplinar capitulada no art. 117 ou no art. 132 da Lei nº. 8.112/90 
configura crime. 

B) Cabe ao Presidente da República aplicar pena de demissão, sendo indelegável essa 
competência.   

C) A materialidade e a autoria dos fatos ilícitos somente serão apuradas em processo 
penal. 

D) Todo crime praticado por funcionário contra a administração pública (arts. 312 a 327 
do Código Penal) constitui uma infração administrativa, capitulada no art. 117 ou no 
art. 132 da Lei nº. 8.112/90.  

E) Após a apuração da autoria e da materialidade em processo administrativo, o 
processo penal tem a função apenas de fixar a pena privativa de liberdade.  



11 
 

27ª QUESTÃO -  Com base na Lei nº 8.429/92, é CORRETO afirmar: 

A) Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do 
requerido, para oferecer contestação por escrito dentro do prazo de quinze dias. 

B) A autoridade judicial ou administrativa competente deverá determinar o afastamento 
do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, com prejuízo da 
remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. 

C) A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos independem do trânsito 
em julgado da sentença condenatória. 

D) A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda 
dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, 
conforme o caso, em favor de fundo gerido por um Conselho Federal ou por 
Conselhos Estaduais, de que participarão, necessariamente, o Ministério Público e os 
representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos 
bens lesados. 

E) Constitui crime, punido com detenção de 6 a 10 meses e multa, a representação por 
ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da 
denúncia o sabe inocente. 

28ª QUESTÃO -  Sobre a licença do servidor por motivo de doença em pessoa da 
família, é INCORRETO afirmar: 

A) A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e 
não puder ser prestada simultaneamente ao exercício do cargo ou mediante 
compensação de horário. 

B) A licença poderá ser concedida por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos 
pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e do enteado. 

C) O direito a licença não será concedido, de acordo com a Lei nº 8.112/90, por motivo de 
doença em caso de se tratar de padrasto ou madrasta e de enteado. 

D) A licença somente será concedida mediante comprovação por perícia médica oficial. 
E) A licença poderá ser concedida em caso de doença de dependente que viva às 

expensas do servidor, desde que conste do seu assentamento funcional.  

29ª QUESTÃO -  Ao tratar dos requisitos de certo crime, a doutrina jurídica assim 
explica: “ [...] é necessária, ainda, a presença do elemento subjetivo especial do tipo, 
representado pelo fim especial de agir, que, na dicção da descrição típica, é ‘para 
satisfazer interesse ou sentimento pessoal’, isto é, há a necessidade de que o móvel da 
ação seja para a satisfação desse tipo de interesse ou sentimento. Interesse pessoal, que 
pode ser material ou moral, é aquele que, por alguma razão, satisfaz pretensão, ambição 
ou anseio do agente, podendo ser representado por qualquer vantagem ou proveito que 
possa ser obtido pelo sujeito ativo em razão de sua conduta incriminada nesse tipo penal. 
[...] Sentimento pessoal, por sua vez, reflete um estado afetivo ou emocional do próprio 
agente, que pode manifestar-se em suas mais variadas formas, tais como amor, paixão, 
emoção, ódio, piedade, carinho, afeto, vingança, favorecimento ou prejuízo a alguém 
etc.”. A explicação acima transcrita refere-se ao crime de 

A) prevaricação.  
B) corrupção passiva.  
C) concussão. 
D) condescendência criminosa. 
E) peculato.  
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30ª QUESTÃO -  Paulo é servidor de uma autarquia federal e participa de uma entidade 
que presta atendimento jurídico a participantes de manifestações públicas presos pela 
polícia. Paulo não advoga para os presos; apenas participa da entidade. Para ajudar 7 
manifestantes presos, Paulo imprimiu documentos e fotos nas impressoras da repartição 
onde trabalha. Também usou o telefone da repartição para falar pessoalmente com 
políticos de outros Estados, a fim de buscar apoio aos manifestantes. O chefe da 
repartição descobriu o que Paulo fazia e instaurou processo administrativo disciplinar. 
Sobre essa situação, é CORRETO afirmar:  

A) O processo administrativo deverá ser arquivado, uma vez que, no caso descrito, não 
há infração de deveres disciplinares por Paulo. 

B) Mesmo que Paulo nunca tenha recebido penalidade anterior, deverá ser demitido.  
C) Se Paulo não recebeu penalidade anterior, então, a autoridade competente, após o 

processo administrativo, somente poderá aplicar a pena de advertência.  
D) Se Paulo recebeu penalidade anterior, então, a autoridade competente, após o 

processo administrativo, somente poderá aplicar a pena de suspensão. 
E) Paulo somente poderá ser demitido se tiver anotada em sua ficha funcional alguma 

suspensão aplicada nos 3 anos anteriores.  
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES 

31ª QUESTÃO -  De acordo com Sarmento (2002), julgue as afirmações abaixo sobre 
Plantões Sociais, colocando V para as forem verdadeiras e F para as que forem falsas. 

(   ) Com a modernização do Estado, os Plantões Sociais vêm sendo desorganizados por 
serem identificados com práticas assistencialistas, paternalistas e reprodutoras das 
relações de poder inerentes aos processos de atendimentos básicos.  

(    ) O próprio Estado não vem conseguindo reconstruir novas formas de atendimento 
e/ou criar novas condições e alternativas para que a população encontre mecanismos 
efetivos de garantia de sobrevivência, principalmente, por meio de programas de geração 
de trabalho e renda. 

(  ) Identificam-se práticas profissionais que, ao privilegiarem ações coletivas, 
descaracterizaram o Plantão Social como serviço emergencial para atendimento direto e 
como mobilizador de recursos, quando necessários. Assim, se, por um lado, optaram por 
reduzir os mecanismos assistencialistas buscando alcançar novos direitos sociais, por 
outro, desprestigiaram o atendimento direto de situações imediatas e/ou emergenciais 
específicas de parcela significativa da população. 

(   ) Compreende-se que as possibilidades de superação das tradicionais práticas de 
triagem e encaminhamento realizadas por meio do Plantão Social implicam: a) 
compreender a realidade destas práticas e suas contradições, do ponto de vista de um 
espaço político para a população que não tem mais aonde recorrer; b) destacar a prática 
investigativa como resgate e registro vivo do cotidiano de vida da população atendida ou 
não, e c) avaliar as demandas e necessidades que não estão sendo supridas, a partir da 
ótica dos direitos sociais, que permite rever os programas e serviços que se destinam a 
essas situações, possibilitando, ainda, a qualificação da infraestrutura e dos serviços. 

(  ) O Plantão Social continua sendo um serviço necessário ao atendimento direto, 
concreto e emergencial da população, sob o qual está abrigado um conjunto de ações 
educativas (político-ideológicas) por meio do qual é garantida uma parcela das 
necessidades básicas, sem necessariamente serem elas entendidas ou efetivadas como 
direitos sociais. 
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A alternativa que apresenta a sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é  

A) V; F; V; F; V. 
B) F; F; V; V; F. 
C) V; V; F; F; F. 
D) V; V; V; V; V. 
E) F; V; F; F; F. 

32ª QUESTÃO -  Iamamoto (2009) enumera alguns desafios profissionais e acadêmicos 
que se apresentam ao Serviço Social na atualidade, EXCETO: 

A) A análise da instituição Serviço Social para o seu efetivo exercício, agregando um 
complexo de novas determinações e mediações essenciais para elucidar o significado 
social do trabalho do assistente social. 

B) A exigência de rigorosa formação teórico-metodológica que permita explicar o atual 
processo de desenvolvimento capitalista sob a hegemonia das finanças e o 
reconhecimento das formas particulares pelas quais esse processo vem se realizando 
no Brasil, assim como suas implicações na órbita das políticas públicas e 
consequentes refrações no exercício profissional. 

C) O rigoroso acompanhamento da qualidade acadêmica da formação universitária ante a 
vertiginosa expansão do ensino superior privado e da graduação a distância no país. 

D) A articulação com entidades, forças políticas e movimentos dos trabalhadores no 
campo e na cidade em defesa do trabalho e dos direitos civis, políticos e sociais. 

E) O cultivo de uma atitude crítica e ofensiva na defesa das condições de trabalho e da 
qualidade dos atendimentos, potenciando a nossa autonomia profissional. 

33ª QUESTÃO -  Sobre as atribuições privativas do Assistente Social, julgue as 
afirmações abaixo, colocando V para as que forem verdadeiras e F para as que forem 
falsas: 

(   ) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, 
programas e projetos na área de Serviço Social.  

(   ) Realizar estudos socioeconômicos com usuários para fins de benefícios e serviços 
sociais. 

(   ) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a 
matéria de Serviço Social.  

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

(   ) Dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de graduação e 
pós-graduação.  

 

A alternativa que apresenta a sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é  

A) F; F; V; V; V. 
B) V; V; F; F; F. 
C) V; F; V; F; V. 
D) V; F; F; V; F. 
E) F; V; F; F; F. 
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34ª QUESTÃO -  Correlacione a Coluna I com a Coluna II, com base nas concepções 
de Iamamoto (2009): 

Coluna I Coluna II 

(1) Competência 

(2) Atribuição 

(3) Espaço ocupacional 

(4) Exercício profissional 

( ) Expressa racionalidades e funções 
distintas da divisão social e técnica do 
trabalho, porquanto implicam relações 
sociais de natureza particular, 
capitaneadas por diferentes sujeitos 
sociais, que figuram como empregadores 
e condicionam o caráter do trabalho 
realizado, suas possibilidades e limites, 
assim como o significado social e efeitos 
na sociedade. 

 (  ) Expressa capacidade para apreciar ou 
dar resolutividade a determinado assunto 
em função da capacitação dos sujeitos 
profissionais. 

 

 

 

 

( ) Participa tanto dos mecanismos de 
exploração e dominação, quanto, ao 
mesmo tempo e pela mesma atividade, da 
resposta às necessidades de 
sobrevivência das classes trabalhadoras e 
da reprodução do antagonismo dos 
interesses sociais. 

 ( ) É prerrogativa exclusiva ao ser definida 
enquanto matéria, área e unidade de 
Serviço Social. 

A alternativa que apresenta a sequencia CORRETA de respostas, de cima para baixo, é 

A) 1; 2; 3; 4. 
B) 3; 4; 1; 2. 
C) 4; 3; 2; 1. 
D) 1; 4; 3; 2. 
E) 3; 1; 4; 2. 

35ª QUESTÃO -  Para Alcoforado (2009), o planejamento da pesquisa é 

A) um processo de sistematização das diretrizes gerais, dos objetivos, das hipóteses, da 
revisão de literatura, da metodologia da pesquisa e do orçamento. 

B) um processo de reflexão e tomada de decisão acerca do seu objeto, dos objetivos e 
dos procedimentos a serem adotados para a realização da pesquisa. 

C) um texto em que são registrados os fundamentos, as diretrizes da pesquisa e as 
decisões tomadas. 

D) um processo de elaboração do relatório final da pesquisa e de previsão de 
apresentação dos resultados. 

E) uma análise dos fundamentos teórico-metodológicos da profissão e sua inserção na 
divisão social e técnica do trabalho. 
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36ª QUESTÃO -  Com base em Barroco (2009), julgue as afirmativas abaixo sobre a 
Ética Profissional, marcando V para as que forem verdadeiras e F para as que forem 
falsas: 

(   ) A ética profissional é uma dimensão específica do Serviço Social; suas determinações 
são mediadas pelo conjunto de necessidades e possibilidades, de demandas e respostas 
que legitimam a profissão na divisão social do trabalho da sociedade capitalista, 
marcando a sua origem e a sua trajetória histórica. 

(  ) Historicamente, a ética profissional busca na filosofia e/ou em teorias sociais o suporte 
para fundamentar a sua reflexão e teorização éticas, necessárias à compreensão e 
sistematização da ética profissional, fornecendo a concepção de homem e a 
fundamentação para os valores e dando elementos para a intervenção profissional nas 
situações em que se colocam questões morais e éticas. 

(  ) A legitimação da ética profissional será garantida a partir de seu código de ética, o que 
remete a uma questão de consciência ética e política cuja ampliação requer estratégias 
da categoria profissional, no sentido de mobilização, de incentivo à participação e à 
capacitação, de ampliação do debate e de acesso à informação. 

(  ) O que dá materialidade e organicidade à consciência ética dos profissionais é o 
pertencimento a um projeto profissional que possa responder aos seus ideais, projeções 
profissionais e societárias, enquanto profissionais, cidadãos e categoria organizada. Os 
profissionais participam eticamente de um projeto profissional quando assumem, 
individual e coletivamente, a construção do projeto, sentindo‐se responsáveis pela sua 
existência, como parte integrante dele. 

A alternativa que apresenta a sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é 

A) V; V; V; V. 
B) F; F; V; V. 
C) V; V; F; V. 
D) V; F; F; V. 
E) F; V; F; F. 

37ª QUESTÃO -  São princípios fundamentais do Código de Ética Profissional do 
Assistente Social de 1993, EXCETO 

A) defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. 
B) defesa do aprofundamento da democracia enquanto socialização da participação 

política e da riqueza socialmente produzida. 
C) exercício do Serviço Social sem ser discriminado e nem discriminar, por questões de 

inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, 
idade e condição física. 

D) posicionamento em favor da equidade e justiça social. 
E) participação na elaboração e no gerenciamento das políticas sociais e na formulação e 

implementação de programas sociais. 
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38ª QUESTÃO -  Relacione CORRETAMENTE os modelos de política social, 
constantes na Coluna I, com as respectivas características, apresentadas na Coluna II. 

Coluna I Coluna II 

(1) Modelo bismarckiano de política social ( ) Tem como principal objetivo a luta 
contra a pobreza. 

(2) Modelo beveridgiano de política social ( ) Baseado na garantia compulsória de 
prestações de substituição de renda em 
momentos de riscos sociais derivados da 
perda do trabalho. Reduzido às categorias 
profissionais. 

 

 

(  ) Baseado na lógica do seguro social e 
na contribuição direta de empregados e 
empregadores. 

 ( ) Os direitos sociais são universais, 
destinados a todos os cidadãos 
incondicionalmente. 

 (  ) Seus princípios fundamentais são a 
unificação institucional e a uniformização 
dos benefícios. 

 

A alternativa que apresenta a sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é 

A) 1; 1; 2; 1; 2. 
B) 2; 2; 1; 2; 1. 
C) 2; 1; 2; 1; 1. 
D) 2; 1; 1; 2; 2. 
E) 1; 1; 1; 2; 2. 
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39ª QUESTÃO -  Sobre os caminhos do permanente e gradual desmonte da seguridade 
social brasileira, de acordo com Boschetti (2009), julgue as afirmativas abaixo, marcando 
V para as que forem verdadeiras e F para as que forem falsas. 

(   ) Deu-se a desconfiguração dos direitos previstos constitucionalmente, que não foram 
nem uniformizados e nem universalizados. 

(  ) Ocorreu a ampliação da participação indireta nos espaços de controle social das 
políticas sociais. 

(    ) O princípio de seletividade e distributividade é o único que não é colocado em prática 
pelo governo. 

(   ) Foram fragilizados os espaços de participação e controle democrático previstos na 
Constituição, como conselhos e conferências. Enquanto instâncias deliberativas e 
participativas, os conselhos não estão sendo consolidados. 

(  ) As fontes de recurso não foram diversificadas, contrariando o dispositivo 
constitucional, e permanece a arrecadação predominantemente sobre folha de salários. 
Em relação ao financiamento, quem paga a conta da seguridade social é, 
majoritariamente, a contribuição dos empregadores e dos trabalhadores sobre folha de 
salário, o que torna o financiamento regressivo, já que sustentado nos rendimentos do 
trabalho. 

A alternativa que apresenta a sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é 

A) V; F; F; V; V. 
B) V; V; V; V; V. 
C) F; F; V; V; F. 
D) V; F; F; V; F. 
E) F; V; F; F; V. 

40ª QUESTÃO -  O parecer social, conforme Mioto (2009), deve expressar 

A) os objetivos da ação profissional e os principais instrumentos técnicos que foram 
utilizados para o estudo social. 

B) a opinião do profissional sobre a demanda que motivou o estudo social ou a resposta 
a questões sobre a situação, além de sugestões de possíveis encaminhamentos para 
atender essa demanda/situação. 

C) o julgamento do profissional e as possíveis soluções para o tratamento do usuário. 
D) todas as pesquisas realizadas na investigação social da realidade do usuário que 

solicitou o benefício. 
E) a visão do usuário sobre a sua realidade social. 
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41ª QUESTÃO -  No que diz respeito aos aspectos para análise e avaliação das 
políticas sociais propostas por Boschetti (2009), correlacione as variáveis constantes na 
Coluna I com as definições apresentadas na Coluna II. 

Coluna I Coluna II 

(1) Configuração e abrangência dos 
direitos e benefícios 

(  ) Variável que demonstra como está 
estruturada a organização e a gestão da 
política e/ou programa avaliado, tendo 
como parâmetro os princípios 
contemporâneos de gestão federada 
estabelecidos na Constituição Federal, e 
como ocorre a participação e o controle 
popular. 

(2) Análise do financiamento (  ) Variável que leva em consideração 
fatores como relação entre as esferas 
governamentais, relação entre Estado e 
organizações não governamentais e 
participação e controle democrático. 

(3) Gestão e controle social democrático 

 

 

(   ) Variável que possibilita compreender 
a estrutura orçamentária e seus impactos 
na natureza e no alcance dos direitos. 

 (   ) Variável que explicita elementos que 
possam explicar determinada política 
social, levando em consideração sua 
natureza, função, abrangência, critérios de 
acesso e permanência, assim como a 
forma de articulação com as demais 
políticas econômicas e sociais. 

(   ) Variável que contempla a análise e a 
avaliação das fontes dos recursos, bem 
como o montante dos gastos na política 
e/ou programa avaliado, de modo a 
verificar se possui caráter regressivo ou 
progressivo e quais são as implicações na 
abrangência e concepção dos direitos. 

 
A alternativa que apresenta a sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é 
A) 1; 2; 3; 1; 2. 
B) 3; 2; 1; 2; 1. 
C) 2; 3; 2; 1; 3. 
D) 3; 1; 3; 2; 2. 
E) 3; 3; 2; 1; 2. 
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42ª QUESTÃO -  São elementos fundamentais na formulação do projeto de trabalho 
profissional, sugeridos por Couto (2009), EXCETO 

A) a identificação, a delimitação e a justificativa do objeto de ação. 
B) a definição de seus objetivos com o trabalho e a identificação das metas. 
C) o apontamento dos recursos necessários para a execução do trabalho. 
D) o projeto de pesquisa a ser implementado no decorrer do trabalho profissional. 
E) os mecanismos de controle social de seu trabalho, como os registros serão efetuados 

e como o conhecimento produzido no trabalho será potencializado. 

43ª QUESTÃO -  Com base em Mioto (2009), julgue as afirmativas abaixo no que tange 
à discussão sobre estudos socioeconômicos/estudos sociais numa perspectiva crítica no 
Serviço Social, colocando V para as verdadeiras e F para as falsas. 

(   ) Os estudos sociais subsidiam pareceres sociais que são instrumentos de viabilização 
de direitos. Também a sistematização e a análise do conjunto de informações contidas no 
conjunto dos estudos realizados geram possibilidades de discussão do processo de 
fruição dos direitos relativa tanto à garantia como à sua ampliação. 

(  ) O estudo social é realizado quando um cliente solicita um auxílio. Para isso, dois 
grupos de informações são importantes: aquelas inerentes ao indivíduo (aparência física, 
capacidade mental, habilitações específicas) e aquelas próprias do ambiente (tipo de 
casa, tipo de emprego, etc.). 

(  ) Operacionalmente, os estudos socioeconômicos/estudo social podem ser definidos 
como o processo de conhecimento, análise e interpretação de uma determinada situação 
social. Sua finalidade imediata é a emissão de um parecer – formalizado ou não – sobre 
tal situação, do qual o sujeito demandante da ação/usuário depende para acessar 
benefícios, serviços e/ou resolver litígios. Essa finalidade é ampliada quando se incluem a 
obtenção de análise de dados sobre as condições econômicas, políticas, sociais e 
culturais da população atendida em programas ou serviços, para subsidiar o planejamento 
e a gestão de serviços e programas, bem como a reformulação ou a formulação de 
políticas sociais. 

(  ) Para realizar estudos sociais, é necessário aproximar-se da realidade social dos 
sujeitos demandantes da ação a fim de compreender com precisão a sua situação e 
poder analisá-la, avaliá-la ou emitir um parecer sobre ela, processo que deve ser 
conduzido de acordo com os princípios dispostos no Código de Ética Profissional do 
Assistente Social. 

(   ) Nos estudos socioeconômicos, são mais comuns as abordagens individuais e grupais, 
realizadas por meio de instrumentos tradicionalmente definidos pela profissão: a 
entrevista, a observação, a reunião, a visita domiciliar e a análise de documentos 
referentes à situação. 

A alternativa que apresenta a sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é 

A) V; V; V; V; V. 
B) V; F; V; F; V. 
C) V; F; V; V; V 
D) V; F; F; V; F. 
E) F; F; V; V; F. 
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44ª QUESTÃO -  No que se refere aos componentes que materializam o Projeto Ético-
Político da Profissão de Assistente Social, relacione as dimensões da Coluna I com as 
informações da Coluna II. 

Coluna I Coluna II 

(1) Dimensão da produção de 
conhecimentos no interior do Serviço 
Social 

( ) Envolve um conjunto de leis e 
resoluções, documentos e textos 
consagrados no seio profissional. Há, 
nessa dimensão, duas esferas 
diferenciadas, porém articuladas: um 
aparato de caráter estritamente 
profissional (Lei 8.662/93, Código de Ética 
Profissional, Diretrizes Curriculares) e um 
de caráter mais abrangente (leis advindas 
da Constituição de 1988). 

(2) Dimensão político-organizativa da 
profissão 

( ) É a esfera de sistematização das 
modalidades práticas da profissão, onde 
se apresentam os processos reflexivos do 
fazer profissional e especulativos e 
prospectivos em relação a ele. Essa 
dimensão da profissão tem como 
parâmetro a afinidade com as tendências 
teórico-críticas do pensamento social. 

(3) Dimensão jurídico-política da profissão (  ) Nessa dimensão, estão incluídos os 
fóruns consultivos e deliberativos das 
entidades representativas da profissão, 
em que são tecidos os traços gerais do 
projeto, quando são reafirmados (ou não) 
determinados compromissos e princípios. 
Assim, o projeto ético-político pressupõe 
um espaço aberto, democrático, em 
construção e em permanente tensão e 
conflito.  

A alternativa que apresenta a sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é 

A) 1; 2; 3. 
B) 3; 2; 1. 
C) 2; 1; 3. 
D) 3; 1; 2. 
E) 1; 3; 2. 
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45ª QUESTÃO -  Sobre a pesquisa em Serviço Social, conforme discutido por Netto 
(2009), marque V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. 

(   ) A pesquisa é indispensável ao Serviço Social, se a profissão quiser se manter com 
um estatuto efetivamente universitário. É impossível imaginar o desenvolvimento 
profissional sem que, na categoria profissional, exista um segmento dedicado 
expressamente à pesquisa. 

(   ) É mais ou menos consensual que o Serviço Social brasileiro desconheceu a pesquisa 
– como parte constitutiva do perfil profissional – até o final dos anos 1970. 

(  ) A própria alocação socioprofissional dos Assistentes Sociais impede o exercício 
sistemático da pesquisa por todos os profissionais. 

(   ) Todo Assistente Social, no seu campo de trabalho e intervenção, deve desenvolver 
um atitude investigativa: o fato de não ser um pesquisador em tempo integral não o exime 
de acompanhar os avanços dos conhecimentos pertinentes ao seu campo de trabalho e 
de procurar conhecer concretamente a realidade da sua área particular de trabalho. 

(   ) É preciso democratizar os resultados das investigações conduzidas pelos Assistentes 
Sociais que estão alocados no espaço específico da pesquisa, encontrando meios, canais 
e modos de coletivizar os avanços teóricos e técnico-operativos alcançados pelos 
pesquisadores. 

A alternativa que apresenta a sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é 

A) V; F; V; V; V. 
B) F; F; V; V; F. 
C) V; V; V; V; V. 
D) V; F; F; V; F. 
E) F; V; F; F; V. 

46ª QUESTÃO -  A alternativa que apresenta CORRETAMENTE a hipótese central de 
Behring (2009) para pensar a política social na sociedade capitalista é 

A) A condição histórica e social da política social deve ser extraída do movimento da 
sociedade brasileira. 

B) A incompatibilidade estrutural entre acumulação e equidade atribui à experiência 
welfareana e social-democrata um caráter historicamente datado e conjuntural, 
envolvendo escolhas político-econômicas. 

C) O Estado, enquanto gestor de medidas anticrise, implementa sistemas nacionais de 
seguridade social com contribuição tripartite. 

D) A política social é uma matéria fundamental para a formação profissional dos 
Assistentes Sociais. 

E) As concepções de política social supõem sempre uma perspectiva teórico-
metodológica, o que, por seu turno, tem relações com perspectivas políticas e visões 
sociais de mundo. 
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47ª QUESTÃO -  Faça a correlação da Coluna I com a Coluna II. 

Coluna I Coluna II 

(1) Plantão Social (   ) Compreendido como a busca de uma 
solução para os problemas e situações 
vivenciadas pela população, como 
garantia de seus direitos. 

(2) Socialização das informações 
referentes aos direitos sociais 

( ) Instrumento consolidado de 
informações quantitativas e qualitativas 
sobre as condições de vida e respostas 
socioinstitucionais à população atendida. 

(3) Encaminhamento (  ) Serviço destinado exclusivamente a 
atendimentos emergenciais daqueles que 
têm interrompidas suas condições de 
reprodução social. 

(4) Levantamentos socioeconômico (  ) Ação profissional que fortalece o 
usuário no acesso e processo de 
mudança da realidade na qual se insere, 
na direção de ampliação dos direitos e na 
ampliação da cidadania. 

A alternativa que apresenta a sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é 

A) 1; 2; 3; 4. 
B) 4; 3; 2; 1. 
C) 2; 4; 1; 3. 
D) 3; 4; 1; 2. 
E) 1; 4; 3; 2. 

48ª QUESTÃO -  O Decreto nº 6.833, de 29 de abril de 2009, institui 

A) o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS) e o 
Comitê Gestor de Atenção à Saúde do Servidor. 

B) o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). 
C) o Fundo Nacional de Assistência Estudantil. 
D) o Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS). 
E) o Plano Nacional de Educação Superior. 

49ª QUESTÃO -  O Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, institui 

A) o Fundo Nacional de Assistência Estudantil. 
B) o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS) e o 

Comitê Gestor de Atenção à Saúde do Servidor. 
C) o Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS). 
D) o Plano Nacional de Educação Superior. 
E) o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). 
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50ª QUESTÃO -  O SIASS tem por objetivo  

A) aprovar as diretrizes para aplicação da política de atenção à saúde e segurança do 
trabalho do servidor público federal e para a capacitação dos servidores em exercício 
nas IFES.  

B) deliberar sobre as propostas de criação, jurisdição e funcionamento das unidades das 
IFES.  

C) coordenar e integrar ações e programas nas áreas de assistência à saúde, perícia 
oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores da 
administração federal direta, autárquica e fundacional, de acordo com a política de 
atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor público federal, estabelecida 
pelo Governo.  

D) deliberar sobre os instrumentos de cooperação e as iniciativas para provimento de 
materiais e equipamentos, força de trabalho, imóveis e instalações, bem como sobre 
contratos de segurança, limpeza e conservação. 

E) orientar e acompanhar a execução das ações e programas no âmbito das IFES.  

51ª QUESTÃO -  São objetivos do PNAES, EXCETO 

A) democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública 
federal. 

B) minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e 
conclusão da educação superior. 

C) reduzir as taxas de retenção e evasão. 
D) prevenir problemas e tratar a saúde dos jovens na educação superior pública federal. 
E) contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. 
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52ª QUESTÃO -  Complete CORRETAMENTE as lacunas do seguinte texto com os 
termos constantes das alternativas abaixo: 

Nem o __________________, nem o __________________ constituem teorias sociais. 
_________________caracteriza-se por ser uma visão de mundo abrangente fundada na 
fé em dogmas, constituindo-se de um conjunto de princípios e crenças que servem como 
suporte a um sistema religioso, filosófico, político, entre outros.  ___________________, 
como forma de pensamento e experiência prática, é resultado de um contramovimento 
aos avanços da modernidade, e, nesse sentido, suas reações são restauradoras e 
preservadoras, particularmente da ordem capitalista. _____________________, por sua 
vez constitui conjunto explicativo totalizante, ontológico, e, portanto, organicamente 
vinculado ao pensamento filosófico acerca do ser social na sociedade burguesa e a seu 
processo de constituição e de reprodução. 

A alternativa que completa CORRETAMENTE o texto é: 

A) conservadorismo – doutrinarismo – A teoria social – O conservadorismo – A doutrina. 
B) doutrinarismo – conservadorismo – A doutrina – O conservadorismo – A teoria social. 
C) conservadorismo – doutrinarismo – A doutrina – O conservadorismo – A teoria social. 
D) doutrinarismo – conservadorismo – O conservadorismo – A teoria social – A doutrina. 
E) conservadorismo – doutrinarismo – A doutrina – A teoria social – O conservadorismo. 

53ª QUESTÃO -  Conforme artigo 6º do Código de Ética do Assistente Social, é 
VEDADO ao profissional 

A) exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito do usuário de 
participar e decidir livremente sobre seus interesses. 

B) transgredir qualquer preceito desse Código, bem como da Lei de Regulamentação da 
Profissão. 

C) praticar e ser conivente com condutas antiéticas, crimes ou contravenções penais na 
prestação de serviços profissionais, com base nos princípios desse Código, mesmo 
que sejam praticados por outros/as profissionais. 

D) acatar determinação institucional que fira os princípios e diretrizes desse Código. 
E) compactuar com o exercício ilegal da Profissão, inclusive nos casos de estagiários que 

exerçam atribuições específicas, em substituição aos/às profissionais. 

54ª QUESTÃO -  Sobre sigilo profissional, é CORRETO afirmar: 

A) Em trabalho multidisciplinar, poderão ser prestadas todas as informações sobre a 
realidade do usuário. 

B) A quebra do sigilo só é admissível quando o juiz autorizar. 
C) A revelação do sigilo será feita conforme a solicitação da instituição. 
D) O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o Assistente Social tomar 

conhecimento. 
E) Constitui dever do Assistente Social manter o sigilo profissional. 
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55ª QUESTÃO -  A Resolução CFESS nº 533/2008 concebe a supervisão direta de 
estágio em Serviço Social como 

A) uma competência do supervisor acadêmico, que deverá zelar pela qualidade do 
estágio. 

B) uma competência do Assistente Social, em pleno gozo dos seus direitos profissionais, 
devidamente inscrito no CRESS de sua área de ação. 

C) uma avaliação conjunta entre os supervisores acadêmico e de campo sobre a 
pertinência de abertura e encerramento do campo de estágio. 

D) um processo de planejamento do estágio supervisionado em Serviço Social. 
E) uma atividade que se configura como elemento-síntese na relação teoria-prática, na 

articulação entre pesquisa e intervenção profissional, mediante a inserção do aluno 
nos diferentes espaços ocupacionais das esferas públicas e privadas. 

56ª QUESTÃO -  Conforme Iamamoto (2009), a possibilidade de imprimir uma direção 
social ao exercício profissional, moldando o seu conteúdo e o modo de operá-lo, decorre 
da 

A) competência profissional. 
B) relativa autonomia de que dispõe o assistente social. 
C) condição de assalariamento do assistente social. 
D) teoria social marxiana. 
E) tensão entre projeto ético-político e o assalariamento. 

57ª QUESTÃO -  Há uma dimensão da atuação do Assistente Social na Política de 
Educação que se reveste de um significado importante no campo dessa política, pois 
representa um dos elementos que justificam a inserção desse profissional na dinâmica do 
funcionamento dos estabelecimentos educacionais, assim como em instâncias de gestão 
e/ou coordenação nas esferas locais. Essa dimensão também se constitui num dos focos 
de resistência à presença de Assistentes Sociais, pela aproximação de algumas de suas 
abordagens ao trabalho já realizado por outros profissionais. Trata-se da 

A) dimensão de gerenciamento, planejamento e execução direta de bens e serviços. 
B) dimensão investigativa do exercício profissional. 
C) dimensão pedagógico-interpretativa e socializadora das informações e dos 

conhecimentos no campo dos direitos sociais e humanos, das políticas sociais, de sua 
rede de serviços e da legislação social. 

D) dimensão coletiva junto aos movimentos sociais. 
E) dimensão das abordagens individuais e junto às famílias dos estudantes e/ou 

trabalhadores da Política de Educação. 

58ª QUESTÃO -  Sobre a definição da Assistência Social na LOAS (Lei Orgânica de 
Assistência Social), é INCORRETO afirmar: 

A) É uma política social contributiva que provê os mínimos sociais. 
B) É política de Seguridade Social que provê os mínimos sociais. 
C) É realizada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade. 
D) É uma política pública que atende os que dela necessitarem. 
E) É direito do cidadão e dever do Estado. 
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59ª QUESTÃO -  De acordo com Iamamoto (2009), o crescimento do contingente de 
Assistentes Sociais na atualidade poderá desdobrar-se 

A) na criação de um exército industrial de reserva dos trabalhadores. 
B) na redução do mercado de trabalho especializado dos Assistentes Sociais. 
C) na massificação da profissão. 
D) na criação de um exército assistencial de reserva. 
E) na ampliação do mercado de trabalho nas empresas. 

60ª QUESTÃO -  Tomando por base a concepção sobre a qualidade da educação, 
expressa no documento “Subsídios para a atuação de Assistentes Sociais na Política de 
Educação”, julgue as afirmativas abaixo, colocando V para as que forem verdadeiras e F 
para as que forem falsas. 

(  ) A garantia da qualidade da educação que deve pautar a atuação profissional se 
ancora na perspectiva de uma educação que contribua para a emancipação humana. 

(   ) A qualidade da educação, ao mesmo tempo em que envolve uma densa formação 
intelectual, com domínio de habilidades cognitivas e conteúdos formativos, também 
engloba a produção e a disseminação de um conjunto de valores e práticas alicerçadas 
no respeito à diversidade humana e aos direitos humanos, na livre orientação e expressão 
sexual, na livre identidade de gênero, de cunho não sexista, não racista e não 
homofóbica/lesbofóbica/transfóbica, fundamentais à autonomia dos sujeitos singulares e 
coletivos e ao processo de emancipação humana. 

(   ) A preocupação com a qualidade a partir da “pedagogia das competências” inclui os 
paradigmas do “empreendedorismo” e da “empregabilidade”, bem como os investimentos 
em projetos pedagógicos voltados para se alcançar “eficiência” e “eficácia” na gestão 
educacional. 

(   ) A qualidade da Educação a ser assegurada não se alcança como resultado da ação 
de um único profissional. Portanto, os trabalhos interdisciplinares, interinstitucionais e 
intersetoriais contribuem para a qualidade da educação, na medida em que eles convirjam 
em uma construção coletiva, profissional e política. 

A alternativa que apresenta a sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é 

A) V; V; V; V. 
B) V; V; F; V. 
C) F; F; V; V. 
D) V; F; F; V. 
E) V; F; V; V. 

 
 


