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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 

questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é constituída de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 

perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde 

ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de 
prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o 

cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco 

o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não 
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no 

saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do 
concurso. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-

resposta, é de 4 horas. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 

autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de identificação. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o 

consigo. 
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PORTUGUÊS 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 08. 

 
O céu é o limite 

Roberto Pompeu de Toledo 
 

A cada trinta anos, com margem de erro nunca superior a alguns poucos meses, o sr. Absurdo da Silva bate ponto, com o 1 

característico estardalhaço, na política brasileira. Por obra sua, em agosto de 1954, o senhor que então ocupava o Palácio do Catete 2 

saiu de uma exaustiva reunião fazendo crer que se licenciava do cargo para, poucas horas depois, amanhecer morto, com uma 3 

mancha vermelha no pijama a denunciar o tiro que desferira no coração. Em março de 1985, observada a aludida margem de erro, 4 

pregou uma peça no senhor que no dia seguinte ocuparia o Palácio da Alvorada. Forçou-o, em vez disso, a internar-se num hospital, 5 

acometido do mal que o mataria no mês seguinte. Na semana passada, com a brutalidade que também lhe é característica, roubou 6 

a vida de uma jovem promessa da vida pública brasileira e fez a campanha eleitoral para a Presidência voltar à estaca zero. 7 

Os dois primeiros eventos envolvem diretamente a Presidência da República, não uma candidatura, e por isso têm peso 8 

histórico maior. Iguala os três, no entanto, uma outra característica das intervenções do Absurdo da Silva: deixar à sua passagem 9 

um fortíssimo rastro emocional. Ao clima de choque com a notícia seguem-se enterros históricos. Foi assim no caso de Getúlio 10 

Vargas, a vítima de 1954, assim no de Tancredo Neves, a de 1985, e não há dúvida de que no caso de Eduardo Campos, o sorteado 11 

de 2014, ocorrerá o mesmo. Sendo Absurdo da Silva primo-irmão do Sobrenatural de Almeida, o clima emocional pode operar 12 

milagres. Getúlio Vargas recolheu-se a seus aposentos, naquele dia, como um cadáver político – abandonado, vilipendiado, 13 

humilhado e sem chance de redenção. Ao amanhecer cadáver de verdade, assestou golpe de mestre aos adversários e garantiu-se 14 

o lugar de martirizado por uma causa perante a posteridade. A morte de Eduardo Campos já provocou, se não um milagre, uma 15 

grande reviravolta na campanha eleitoral. 16 

A reviravolta foi fazê-lo superar, embora da pior maneira possível, o maior dos desafios que tinha pela frente: tornar-se 17 

conhecido. Esse era o motivo pelo qual dormia tão pouco e tanto voava, nestes últimos tempos. Hoje provavelmente superou a 18 

todos, até a própria presidente da República, como o candidato mais conhecido da população.  19 
Revista Veja, edição 2387, 20 de agosto de 2014, pág. 126. Adaptado. 

 

 
01 - Considerando as informações contidas no texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas 

sobre a utilização da personificação: 
 

(   ) O autor usa a personificação para se referir a Getúlio Vargas, Tancredo Neves e Eduardo Campos. 
(   ) O autor personifica o absurdo, empregando expressões como “bate ponto” e “pregou uma peça”. 
(   ) O autor personifica o sobrenatural, traçando entre ele e o absurdo uma relação humana de parentesco. 
(   ) A personificação é utilizada para fazer referência a três mortes que aconteceram de maneira inexplicável. 

 

Assinale a alternativa apresenta a sequência correta, de cima para baixo: 
 

a) F – V – V – F.  
b) F – V – V – V. 
c) V – F – V – F. 
d) V – F – F – V. 
e) F – V – F – V. 

 

 
02 - Nas linhas 1 e 2, Roberto Pompeu de Toledo observa que “a cada trinta anos, (...) o sr. Absurdo da Silva bate ponto (...) 

na política brasileira”. Isto quer dizer que 
 

1. houve acontecimentos significativos na história política brasileira separados por períodos de trinta anos. 
2. o autor considera que a cada trinta anos a política brasileira passa por mudanças absurdas. 
3. o Brasil teve grandes presidentes que faleceram de modo inexplicável em períodos de trinta anos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
d) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

 
03 - A expressão “os três” (linha 9) se refere 
 

a) à Presidência da República, a Getúlio Vargas e a uma candidatura. 
b) ao Palácio do Catete, ao Palácio da Alvorada e à campanha eleitoral. 
c) às mortes dos três políticos, ao choque da população e aos enterros históricos. 
d) aos anos de 1954, 1985 e 2014. 
e) aos eventos das mortes de Getúlio Vargas, Tancredo Neves e Eduardo Campos. 
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04- Com base no texto, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 

(   ) Ao mencionar a “margem de erro”, o autor procura destacar que o evento de 1985 não ocorreu exatamente com o 
intervalo de 30 anos em relação aos demais eventos mencionados. 

(   ) Segundo o autor, o intervalo entre as mortes dos três políticos é uma coincidência, como também é coincidência 
o efeito emocional desses eventos sobre a sociedade brasileira. 

(   ) A expressão “bate ponto” (linha 1), ao associar as mortes trágicas de políticos com o comparecimento do 
trabalhador ao local de trabalho, destaca a recorrência dos eventos em intervalos regulares. 

(   ) O autor destaca efeitos quase milagrosos associados às mortes de Getúlio Vargas, Tancredo Neves e Eduardo 
Campos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – F. 
b) V – F – F – V. 
c) F – F – V – V. 
d) V – V – V – V. 
e) V – F – V – F. 

 
05 - No trecho “(...) no caso de Eduardo Campos, o sorteado de 2014, ocorrerá o mesmo” (linhas 12 e 13), a expressão “o 

mesmo” refere-se 
 

a) à transformação de Eduardo Campos num mártir da política nacional, em razão do rastro emocional deixado por sua morte. 
b) à transformação de Eduardo Campos num político tão conhecido como Getúlio Vargas, por causa de sua morte trágica. 
c) ao fato de Eduardo Campos, falecendo tragicamente, conseguir se tornar mais conhecido do que a presidente da 

República. 
d) a um possível enterro histórico de Eduardo Campos, como aconteceu com Tancredo Neves e com Getúlio Vargas. 
e) ao fato de a morte de Eduardo Campos fazer a campanha eleitoral para presidência da República voltar à estaca zero. 
 

06 - A expressão assinalada no trecho “... e garantiu-se o lugar de martirizado por uma causa perante a posteridade” (linhas 
14-15), pode ser substituída sem prejuízo gramatical ou de sentido, por  

 

a) foi garantido. 
b) garantiu a si próprio. 
c) garantiu-lhe. 
d) alguém lhe garantiu. 
e) eles se garantiram. 
 
 

07 - O autor estabelece um contraponto entre o “cadáver político” e o “cadáver de verdade”, referindo-se a Getúlio Vargas, 
com a finalidade de argumentar que 

 

1. políticos brasileiros podem se transformar em mártires quando fatos absurdos acontecem e deixam um forte 
rastro emocional na população. 

2. de tempos em tempos ocorrem fatalidades absurdas na política brasileira que podem provocar reviravoltas no 
cenário político nacional. 

3. Getúlio Vargas, ao se suicidar, alcançou a vitória política que não conseguia alcançar quando vivo.   
4. Getúlio Vargas estava derrotado politicamente antes de se suicidar e sua morte resultou no fortalecimento dos 

adversários. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
 

08 - Na sentença “O senhor que então ocupava o Palácio do Catete saiu de uma exaustiva reunião fazendo crer que se 
licenciava do cargo para, poucas horas depois, amanhecer morto, com uma mancha vermelha no pijama a denunciar 
o tiro que desferira no coração” (linhas 2-4), as expressões “então”, “a denunciar” e “desferira” podem ser substituídas 
sem prejuízo gramatical por, respectivamente, 

 
 

a) na ocasião – denunciando – havia desferido. 
b) consequentemente – por denunciar – havia desferido. 
c) na época – ao denunciar – tinha desferido. 
d) dessa forma – por denunciar – desferiu. 
e) portanto – denunciando – havia desferido. 
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09 - Assinale a alternativa que reescreve corretamente o trecho abaixo, de modo que ele siga as normas da gramática da 
língua portuguesa e se torne coerente. 

  

“Bom mesmo são aquelas amizades que tu não precisa ficar preocupado em sempre manter contato, porque sabe que toda 
vez que se falarem, vai ser como se nunca tivessem se distanciado”. 

http://www.kanato.ask.fm/LindasFrasees. Acesso em 10/09/2014 
 

a) Bom mesmo são aqueles amigos que tu não precisas ficar preocupado em sempre manter contato, porque sabes que toda 
vez que vos falarem, vai ser como se nunca se tivessem distanciado. 

b) Bom mesmo são aqueles amigos com quem você não precisa se preocupar em sempre manter contato, porque você sabe 
que todas as vezes em que se falarem, será como se nunca tivessem se distanciado. 

c) Bom mesmo são aqueles amigos que você não precisa se preocupar em contatar sempre, porque sabe que toda vez que 
se falar, vai ser como se nunca tivessem distanciado. 

d) Bom mesmo são aqueles amigos com que tu não precisas te preocupar em contatar sempre, porque sabe que toda vez 
que se falarem, vai ser como se nunca tivessem distanciado. 

e) Bom mesmo são aqueles amigos que tu não precisa ficar preocupado em sempre manter contato, porque sabes que todas 
as vezes em que vos falarem, será como se nunca vos tivessem distanciado. 

 
10 - Observe os trechos em destaque nas instruções abaixo e assinale com V (verdadeiro) os itens que os reescrevem 

adequadamente se o texto começar por “Desliguemos o celular no cinema,...”. Assinale os demais com F (falso) 
 

Desligue o celular no cinema, teatro, espetáculos e salas de aula. Faça o mesmo em restaurantes calmos e reuniões 

de trabalho. Nesses casos, se estiver esperando uma ligação importante, deixe o aparelho no modo silencioso e na hora de 
atender peça licença e afaste-se para não atrapalhar.  

Não deixe o celular ligado ao dormir com o pretexto de usar o despertador, o telefone fixo da casa pode ser usado em 
urgências. Cuidado com os toques alegrinhos do celular. Escolha um som suave e breve, afinal as pessoas à sua volta não 

são obrigadas a ouvir La Cucaracha. 
(...) 
Os cliques estão liberados em ambientes públicos abertos, eventos comemorativos, festas e na maioria dos shows. 

Cuidado com a síndrome do turista oriental: em vez de sair clicando tudo o que vê pela frente, tire algumas fotos e dê um tempo 
à sua câmera. Não deixe de viver experiências para ficar fotografando. O melhor registro ainda é aquele feito com os 

próprios olhos. Não há câmera que substitua essa recordação.  
(...) 
Use a linguagem abreviada só para e-mails informais. Cuidado com brincadeiras ou discussões por e-mail. A segurança 

na rede não é perfeita, e o e-mail é um documento, uma carta assinada que poderá ser usada contra você. Tenha cautela com 
o que você acessa na internet do seu trabalho não entre em sites de namoro, de joguinhos, de conteúdo pornográfico e tudo 

que não seja pertinente ao trabalho.  
 

http://mdemulher.abril.com.br/bem-estar/reportagem/viver-bem/manual-etiqueta-uso-saudavel-aparelhos-eletronicos-237092.shtml, 
(adaptado).Acesso em 08/09/2014. 

 

(   ) Fazemos o mesmo em restaurantes calmos e reuniões de trabalho. 
(   ) Não deixemos o celular ligado ao dormir... 
(   ) ... em vez de sair clicando tudo o que vemos pela frente, tiremos algumas fotos e demos um tempo à nossa câmera. 
(   ) Tenhamos cautela com o que nós acessamos na internet do seu trabalho... 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – V – F. 
b) F – F – V – V. 
►c) F – V – V – F. 
d) V – V – F – F. 
e) V – F – F – V. 

 
 

LEGISLAÇÃO 
 
11 - De acordo com a lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (Lei n.º 

9.784/1999), considere os seguintes direitos: 
 

1. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o 
cumprimento de suas obrigações. 

2. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos 
autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. 

3. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão 
competente. 

4. Fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei. 
 

O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: 
 

a) 2 e 4 apenas. 
b) 1, 2 e 3 apenas. 
c) 1, 3 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
►e) 1, 2, 3 e 4. 
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12 - O servidor público que, por vingança contra inimigo pessoal, deixa de praticar ato de ofício inerente às suas funções 
e às atribuições de seu cargo, comete crime de 

 

a) peculato. 
b) concussão. 
►c) prevaricação. 
d) violência arbitrária. 
e) corrupção ativa. 

 
13 - Acerca das modalidades de licitação previstas na Lei n.º 8.666/1993, numere a coluna da direita com base na 

informação da coluna da esquerda. 
 

1. Leilão. 
2. Tomada de preços. 
3. Concurso. 
4. Convite. 
5. Concorrência. 

(   ) É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

(   ) É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte 
e quatro) horas da apresentação das propostas.  

(   ) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.  

(   ) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado 
na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.  

(   ) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 
móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos 
ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem 
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 3 – 5 – 1 – 4. 
►b) 2 – 4 – 5 – 3 – 1. 

c) 5 – 3 – 4 – 1 – 2. 
d) 1 – 3 – 4 – 5 – 2. 
e) 5 – 4 – 2 – 3 – 1. 

 
14 - Sobre o regime de previdência dos servidores públicos, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os servidores titulares de cargos efetivos da União serão aposentados compulsoriamente aos 60 (sessenta) anos. 
b) Os servidores ocupantes de cargos comissionados serão aposentados pelo regime próprio da previdência social. 
c) O tempo no qual o servidor prestou serviço militar obrigatório é contado em triplo para fins previdenciários. 
►d) Aos portadores de deficiência poderão ser adotados requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 

aposentadoria. 
e) Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos para o professor que comprove 

exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação superior. 
 

15 - Sobre a administração pública na Constituição Federal, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou 
falsas (F): 

 

(   ) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

(   ) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, vedado o acesso aos estrangeiros. 

(   ) A investidura em cargo ou emprego público sempre depende de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei. 

(   ) O prazo de validade do concurso público será de até 4 (quatro) anos, prorrogável uma vez, por igual período. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
►b) V – F – F – F. 

c) F – V – F – V. 
d) F – V – V – F. 
e) F – F – V – F. 
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16 - De acordo com a Constituição Federal, são lícitas as seguintes acumulações remuneradas de cargos públicos, 
EXCETO: 

 

►a) A de dois cargos na administração fazendária. 
b) A de dois cargos de professor. 
c) A de um cargo de professor com outro técnico. 
d) A de um cargo de professor com outro científico. 
e) A de dois cargos de médico. 

 
17 - Sobre os direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. 

2. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais não têm aplicação imediata, sendo necessária a 
edição de leis regulamentadoras. 

3. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
18 - De acordo com o regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei n.º 8.112/1990), são formas de provimento 

de cargo público: 
 

►a) Nomeação, promoção e readaptação. 
b) Nomeação, demissão e exoneração. 
c) Reversão, reintegração e manutenção. 
d) Posse, exercício e aposentadoria. 
e)  Exoneração, aposentadoria e falecimento. 

 
19 - Sobre a disciplina da responsabilidade civil no Código Civil, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, só fica obrigado a repará-lo quando agir com dolo. 
2. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de 

fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 
3. São responsáveis pela reparação civil os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se 

albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
 

20 - Sobre a disciplina das pessoas jurídicas no Código Civil, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas 
pelo direito internacional público. 

2. São pessoas jurídicas de direito público interno a União, os Estados e os Municípios. 
3. São pessoas jurídicas de direito privado as associações, as organizações religiosas e os partidos políticos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
21 - Sobre as políticas sociais brasileiras, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A aprovação da lei Eloy Chaves, que institui a obrigatoriedade de criação de Caixas de Aposentadoria e Pensão 
(CAPs), na década de 20 do século XX, é referência para a compreensão do modelo de política social adotado no 
Brasil posteriormente. 

2. O período compreendido entre os anos de 1930 e 1943 demarca a introdução e regulação das políticas sociais 
brasileiras, com medidas como pensões e auxílios doença, acidente de trabalho, maternidade e seguro-
desemprego. 

3. O período de 1946 a 1964 foi marcado pela lenta expansão de direitos sociais, os quais se mantiveram no formato 
corporativista e fragmentado da era Vargas, destinados principalmente aos trabalhadores com vínculo formal de 
trabalho. 

4. A marca das políticas sociais durante a ditadura militar foi a institucionalização da previdência social, da saúde e 
da habitação, esta pela criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), enquanto que a assistência social 
continuava sendo de responsabilidade de uma rede conveniada de serviços prestados pela Legião Brasileira de 
Assistência (LBA). 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
22 - A Constituição Federal de 1988 representou avanços na conquista e ampliação de direitos sociais no Brasil, com 

implementação na década seguinte (1990). Segundo Behring e Boschetti (2011), identifique como verdadeiras (V) ou 
falsas (F) as seguintes características das políticas sociais: 

 

(   ) Divisão entre as instâncias de formulação e execução das políticas; um núcleo de técnicos do Estado formula as 
políticas e agências autônomas as implementam. 

(   )  Ampliação do arcabouço jurídico que legitima a execução das políticas sociais por organizações não 
governamentais, a exemplo das Organizações Sociais (OS) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP). 

(   ) Aprovação da Política Nacional de Assistência Social e implementação da rede pública estatal descentralizada, 
em unidades locais como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência 
Especializada de Assistência Social (CREAS). 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V. 
►b) V – V – F. 
c) F – V – V. 
d) F – F – V. 
e) V – V – V. 
 

 
23 - No Brasil, a Seguridade Social, nos moldes em que foi instituída na Constituição Federal de 1988, foi proclamada pelos 

movimentos sociais populares e sindicatos como conquista de um modelo de Proteção Social que avançava na direção 
da universalização. Entretanto, sua implementação no decorrer das décadas seguintes encontrou inúmeras barreiras. 
Assinale a alternativa que traduz a principal dificuldade para a efetivação da Seguridade Social. 

 

a) Preferência dos cidadãos a contratar planos privados de saúde, não valorizando o Sistema Único de Saúde (SUS). 
b) Redução dos recursos destinados à Previdência Social e sua utilização para programas de transferência de renda como 

o Bolsa Família. 
►c) Retenção pelo Orçamento Fiscal da União dos recursos constitucionalmente destinados à Seguridade Social e sua 

canalização para elevação do superávit primário. 
d) Excesso de demandas ao Sistema Único de Saúde e falta de profissionais médicos especialistas para o atendimento da 

população, levando a medidas como contratação de médicos estrangeiros, com alto custo para o país. 
e) Constituição de um único fundo público e orçamentário de Seguridade Social, dificultando a execução autônoma das 

políticas setoriais que integram a Seguridade Social. 
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24 - A atuação na gestão de políticas públicas é um dos requisitos para os profissionais de Serviço Social. Nesse campo, 
exige-se do profissional o domínio de uma série de instrumentos pelos quais se consolida a gestão e o planejamento. 
Sobre esses instrumentos, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Os "planos" são documentos de caráter geral que contemplam estudos e análises situacionais (diagnósticos) 
sobre uma realidade ou questão a ser enfrentada pela política social, bem como explicitam seus objetivos, 
estratégias e metas. 

2. Os "projetos" são recursos instrumentais de execução direta das atividades interventivas e de pesquisa nas 
políticas sociais, "constituindo-se como menor unidade do processo de planejamento". 

3. Os "benefícios" e "serviços sociais", objetos do planejamento das políticas públicas se configuram como 
instrumentos técnicos de atribuição específica dos profissionais de Serviço Social.  

4. Os "sistemas" representam a estruturação de uma política social em seu nível macro e contemplam objetivos, 
princípios, diretrizes e forma de organização (estrutura e funcionamento) da política. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 

 
25 - Conforme afirma Joaquina Barata Teixeira (2009), "o planejamento contemporâneo põe, claramente, no âmago de sua 

reflexão o papel da estratégia no processo de tomada de decisões compartilhadas". Sobre o planejamento estratégico 
na gestão pública, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Traduz-se como um instrumento de controle social do gasto público que visa o aperfeiçoamento técnico e 
racionalização da administração do Estado, devendo ser operado isento de influências políticas.  

2. É um processo que leva em consideração a mobilização, a negociação, o movimento político dos atores 
participantes, além do manejo de técnicas e outros recursos tradicionalmente integrantes do planejamento. 

3. Possibilita um tipo de comunicação horizontal, colegiada, favorecendo processos que articulam a democracia 
representativa com a democracia participativa ou direta na gestão pública. 

4. Opera sob critérios técnicos no processo decisório, baseados na administração gerencial por resultados, cuja 
participação se refere a representantes de instâncias institucionalizadas de controle social das políticas públicas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
26 - Uma das fases do planejamento é a avaliação. Esta em geral é apresentada como um "instrumento capaz de determinar 

a relação custo-benefício existente entre gastos de um determinado programa ou política social e seus efeitos em 
matéria de pessoas beneficiadas" (BOSCHETTI, 2009). Na literatura crítica da área de Serviço Social, esse conceito, 
quando aplicado à avaliação de políticas sociais, é ampliado, pois considera 

 

a) o orçamento previsto e o efetivamente gasto nas ações realizadas. 
b) a percepção dos usuários dos serviços, programas e políticas sociais sobre suas necessidades. 
c) a autonomia do profissional na execução das políticas sociais, assegurada pelo Projeto ético-político profissional.  
►d) o alcance e a efetividade da política social em comparação aos direitos sociais assegurados pelo Estado.  
e) a aplicação de questionários avaliativos aos usuários da política que está sendo avaliada. 

 
27 - No livro O Serviço Social na Contemporaneidade, Marilda Vilela Iamamoto aborda a questão social e o Serviço Social. 

Tendo como referência a obra citada, identifique como verdadeiras (V) ou  falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O Serviço Social tem na questão social a base de sua fundação como especialização do trabalho.  
(   ) A questão social é apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista 

madura, que têm uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais 
amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da 
sociedade. 

(   ) Na contemporaneidade a questão social apresenta novas expressões decorrentes das transformações e inflexões 
verificadas no atual padrão de acumulação capitalista. 

(   ) As estratégias para responder à questão social têm sido tensionadas por projetos partidários e político-
institucionais distintos, que presidem a estruturação legal e a implementação das políticas sociais públicas desde 
o final dos anos oitenta, e convivem em luta no seu interior. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F.  
b) F – V – V – F.  
c) V – F – F – V.  
d) F – V – F – V.  
►e) V – V – V – V.  
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28 - Nas diretrizes curriculares do Serviço Social a questão social é compreendida como componente que dá concretude 
à profissão, sendo elemento central da formação profissional. Sobre a questão social, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. Aparece como um problema social, fato social, fenômeno social vinculado à forma com que a sociedade produz 
e reproduz as relações sociais. 

2. É o elemento que dá concretude à profissão e a sua base de fundação histórico-social na realidade deve constituir 
o eixo ordenador do currículo do Serviço Social. 

3. Articula todo o processo formativo e impõe exigências que apontam para um maior equilíbrio entre as dimensões 
teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

29 - A "questão social", como fenômeno próprio do modo de produção capitalista, constitui-se na relação capital-trabalho 
a partir do processo produtivo, de suas contradições e luta de classes. Com base nesse debate e na caracterização 
histórico-crítica da pobreza e da questão social, considere as seguintes afirmativas.  

 

1. O pauperismo e a pobreza, em sociedades pré-capitalistas, são resultado da escassez de produtos, ao passo que 
nas sociedades comandadas pelo capital, são o resultado da acumulação privada de capital.  

2. No modo de produção capitalista é o precário desenvolvimento social e econômico que leva à pauperização de 
amplos setores sociais, mas o próprio desenvolvimento (das forças produtivas) é o responsável pelo 
empobrecimento (absoluto ou relativo) de segmentos da sociedade. 

3. No contexto da ordem do capital, o fornecimento de bens e serviços constitui, em parte, o resultado de demandas 
e lutas de classes sociais, caracterizando-se assim um processo contraditório entre a sua funcionalidade com a 
hegemonia e a acumulação capitalista (produtivo-comercial) e a representação de conquistas e direitos dos 
trabalhadores e cidadãos. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
30 - Com base na Lei 8.662/93, que dispõe sobre a profissão de Assistente Social e suas atribuições, identifique quais das 

seguintes atribuições são privativas deste profissional: 
 

1. Prestar assessoria técnico-consultiva aos organismos públicos ou privados, em matéria de Serviço Social. 
2. Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área 

de Serviço Social.  
3. Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais, junto a órgãos da 

administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades.  
4. Dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em Serviço Social. 

 
 

São privativas do Assistente Social as atribuições apresentadas nos itens: 
 

a) 1 e 3 apenas.  
b) 2 e 4 apenas  
►c) 1, 2 e 4 apenas.  
d) 1, 3 e 4 apenas.  
e) 1, 2, 3 e 4.  

 
31 - O assistente social enquanto trabalhador assalariado é portador de um projeto profissional enraizado no processo 

histórico e apoiado em valores radicalmente humanos. Sua atividade profissional vincula-se aos mais diversos espaços 
sócio-ocupacionais. Sobre o assunto, é INCORRETO afirmar:  

 

a) O espaço profissional é um produto histórico, condicionado pelo nível de luta pela hegemonia que se estabelece entre as 
classes sociais e suas respectivas alianças. 

b) Nos espaços sócio-ocupacionais do assistente social é necessário reassumir os trabalhos de base – de educação, 
mobilização e organização popular – organicamente integrados aos movimentos sociais e às instâncias de organização 
política dos segmentos e grupos sociais subalternos. 

c) Nos diferentes espaços ocupacionais do assistente social, é de suma importância impulsionar pesquisas e projetos que 
favoreçam o conhecimento do modo de vida e de trabalho dos segmentos populacionais atendidos. 

►d) Desde a gênese do Serviço Social, os assistentes sociais dedicam-se à gestão e implementação de políticas públicas, 
localizando-se na linha de frente das relações entre população e instituição ou, nos termos de Netto (1992), sendo 
“executores terminais de políticas sociais”. 

e) Os assistentes sociais trabalham com as mais diversas expressões da questão social, esclarecendo à população seus 
direitos sociais e os meios de ter acesso a eles. 
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32 - Com base na Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Lei n. 3.298/1999), as empresas 
públicas e privadas são obrigadas a preencher de dois a cinco por cento de seus cargos com beneficiários reabilitados 
da Previdência Social, ou com pessoa com deficiência. Sobre o assunto, considere as seguintes proporções: 

 

1. Até cem empregados, dois por cento. 
2. De duzentos e um a quinhentos empregados, três por cento. 
3. De quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento. 
4. Mais de mil empregados, cinco por cento. 

 

Estão corretas as proporções apresentadas nos itens: 
 

►a) 2, 3 e 4 apenas. 
b)  1, 2 e 3 apenas. 
c) 1, 3 e 4 apenas. 
d) 1 e 2 apenas. 
e) 3 e 4 apenas. 

 

 
33 - As principais vertentes de análise definidas para a profissão no movimento de Reconceituação do Serviço Social, no 

final da década de 70 do século XX, resultam em amplo debate e produção intelectual por diferentes matizes. Assinale 
a alternativa que apresenta as três referidas vertentes de análise.  

 

►a) Modernizadora, de inspiração fenomenológica e marxista. 
b) Sistêmica, marxista e estruturalista. 
c) Positivista, marxista e neodesenvolvimentista. 
d) Psicossocial, marxista, e de inspiração fenomenológica. 
e) Pós-moderna, modernizadora e neotomista. 

 

 
34 - Os autores clássicos da sociologia que influenciam os Fundamentos Teórico-Metodológicos do Serviço Social são 

Durkheim, Marx e Weber. Os estudos weberianos abordam temas afetos à religião, à sociologia política, à 
administração pública e à economia. Com base nesse autor, assinale a alternativa correta. 

 

a) O sociológico deverá ter como critério de seleção para suas análises as regularidades empíricas, suas conexões causais 
concretas, com rigor conceitual, sob forma de um tipo ideal. 

►b) Um Estado é uma comunidade humana que se atribui o monopólio legítimo da violência física, nos limites de um território 
definido. 

c) A sociedade pode ser estudada pelos mesmos métodos e processos empregados pelas ciências da natureza. 
d) A família é produto do sistema social e refletirá o estado de cultura desse sistema. 
e) Parte da premissa de que padrões sociais preexistem aos atos individuais. Padrões sociais seriam produtos da história. 

Nesse caso, a ordem social seria imposta aos indivíduos de fora para dentro. 
 

 
35 - O Serviço Social a partir da reconceituação tem na teoria social de Marx um de seus principais fundamentos. Sobre a 

teoria social de Marx e seu método, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O método em Marx compõe um dos pilares de sua teoria social. Ele é impensável sem outros dois elementos 
fundantes: a teoria do valor trabalho e a perspectiva da revolução como possibilidade histórica. 

2. A teoria social de Marx pode ser entendida como um conjunto de conhecimentos científicos que, corretamente 
aplicados, conduzem a um saber acadêmico-teórico amplo e plural no campo das ciências humanas e sociais 
aplicadas.  

3.  O método em Marx parte do real, diferenciando aparência de essência, em um movimento de descobrir o que está 
por de trás da aparência. Referir-se ao real pressupõe a possibilidade de transformar o real. Daí a noção de que o 
conhecimento envolve teoria e práxis.  

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
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36 - Considerando a obra de Émile Durkheim, a qual fundamenta práticas funcionalistas no Serviço Social, numere a coluna 
da direita com base na informação da coluna da esquerda. 

 

1. Objeto sociológico. 
2. Moral. 
3. Solidariedade 

orgânica. 
4. Consciência coletiva. 
5. Desigualdade social. 
 

(   ) Conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos membros de uma 
mesma sociedade, que forma um sistema determinado com vida própria. 

(   ) O que força o indivíduo a contar com o seu próximo, a regular seus 
movimentos com base em outra coisa que não os impulsos de seu egoísmo. 

(   ) Interdependência gerada pela divisão do trabalho entre todos e de cada um 
dos demais membros que compõem a sociedade. 

(   ) Fatos sociais compreendem toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de 
exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. 

(   ) Sociedade como um sistema de órgãos diferentes no qual cada um tem um 
papel particular; certos órgãos têm uma função especial, situação natural e 
inevitável. 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 4 – 2 – 3 – 1 – 5. 
b) 2 – 4 – 3 – 1 – 5. 
c) 4 – 1 – 2 – 5 – 3. 
d) 3 – 1 – 5 – 2 – 4. 
e) 3 – 2 – 5 – 1 – 4. 
 

37 - Segundo a Profa. Yolanda Guerra, a renovação vivenciada pelo Serviço Social foi decisiva, pois se instalou no debate 
da categoria novas perspectivas de compreensão do significado sócio-histórico da profissão, da questão social, do 
escopo [propósito] da intervenção, dos modos de realizar a prática, enfim, dos sujeitos envolvidos no processo de 
intervenção profissional, resultante da inserção de um novo interlocutor do Serviço Social: as particularidades sócio-
políticas e econômicas do desenvolvimento capitalista brasileiro. É nesse contexto que a dimensão instrumental do 
Serviço Social passa a ser pensada e tratada no âmbito da instrumentalidade que caracteriza-se 

 

a) pela passagem e aplicação das construções teórica para a prática interventiva do Assistente Social. 
b) pelo método de intervenção que envolve um conjunto de procedimentos reificados na análise de cada expressão da 

questão social. 
c) pela racionalidade instrumental e operativa requerida pelo profissional do Serviço social, enquanto uma profissão inserida 

na divisão sociotécnica do trabalho. 
►d) por ser um conduto de passagem e um campo de mediação das racionalidades na realização das ações. 
e) por ser um conjunto de metodologias de ação e um arcabouço técnico-operativo que garante a especificidade do Assistente 

Social no fazer profissional. 
 
38 - O código de ética dos Assistentes Sociais, alterado em 2011, é uma das expressões do projeto ético-político da 

profissão. Sobre o código, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Tem origem nos anos 1960, quando o Estado regulamenta as profissões e ofícios considerados liberais.  
2. Possui uma base filosófica alinhada à ética da neutralidade para o desempenho da profissão com competência 

teórica, técnica e política. 
3. Possui uma dimensão jurídico-normativa inspirada em uma concepção ética cujo fundamento é a ontologia do ser 

social. 
4.  Busca a realização dos princípios, visão, missão, valores, direitos e deveres do Serviço Social nos marcos do 

capitalismo monopolista da contemporaneidade. 
5.  Apresentar parâmetro jurídico que deve nortear a prática profissional, pois os valores nele contidos são históricos 

e criados a partir das necessidades e experiências culturais dos sujeitos. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 3 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
 

 
39 - O instrumental técnico-operativo adotado pelo Assistente Social é o resultado da capacidade criativa e da 

compreensão da realidade social. Sobre a dimensão técnico-operativa, assinale a alternativa correta. 
 

a) A consolidação do instrumental técnico-operativo específico do serviço social ocorreu com o movimento de 
Reconceituação. 

b) O Serviço social, ao ganhar status de ciência, definiu sua tecnologia social que caracteriza-se pela articulação da dimensão 
técnico-operativa com a dimensão teórica. 

c) Na contemporaneidade é a dimensão técnica que garante os estatutos de eficácia e competência profissional. 
d) As situações demandadas ao Serviço Social precisam ser tratadas na sua singularidade, construindo instrumentos e 

técnicas que atendam cada peculiaridade. 
►e) São os objetivos profissionais, definidos a partir de uma reflexão teórica, ética e política que se tornam parâmetros para a 

escolha e/ou construção dos instrumentos e técnicas a serem adotados. 
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40 - A partir do governo Lula, ocorre ampliação da proteção social, através da diversificação de políticas e programas 
sociais. No âmbito do ensino superior, o decreto n. 7.234/2010 que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência 
Estudantil – PNAES e é executado no âmbito do Ministério da Educação, tem como finalidade ampliar as condições de 
permanência dos jovens na educação superior pública federal. De acordo com o PNAES, identifique como verdadeiras 
(V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A assistência estudantil deverá comportar ações direcionadas ao acesso, participação e aprendizagem de 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. 

(   ) A política de assistência estudantil inclui a definição de cotas nas universidades públicas estatais para estudantes 
oriundos da escola pública, negros, indígenas e quilombolas. 

(   ) O acesso a creche, transporte, esporte e inclusão digital são ações previstas no âmbito da PNAES. 
(   ) Serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos da rede pública de educação básica 

ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas 
Instituições Federais de Ensino Superior. 

(   ) Caberá às Instituições Federais de Ensino Superior a submissão de proposta de programa de assistência 
estudantil, em edital de concorrência aberto anualmente junto ao Ministério da Educação. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – V – V. 
►b) V – F – V – V – F. 
c) F – F – V – V – V. 
d) V – V – F – F – F. 
e) V – V – F – V – V. 
 
 

 




