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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 
 Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “Este 
ano só o Chico vai ficar em recuperação”. – Ele pergunta: – “I os otro? Foro reprovado direto?” 
 Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras 
implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 
apresenta como evidente por si mesmo. 
 A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: se 
[somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o 
contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação. 
 A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, 
realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse 
que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram 
aprovados direto. 
 Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo 
político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para 
compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada 
terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. 
 Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que 
seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com 
implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu 
passarinho verde? Qual é a sua? 
 

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa,  
Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado. 

 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do 
Texto 1. 
 
A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas 

desempenham diversas funções, merecendo destaque a 
função de cooperar para o ato de ‘protestar’. 

B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de 
duas operações de naturezas distintas: uma delas é de 
natureza lógica e a outra é de natureza pragmática. 

C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a 
apreensão tanto das informações explícitas quanto 
daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.  

D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações 
implícitas não reflete necessariamente sua intenção de 
manipular ou enganar seu interlocutor. 

E) Informações implícitas podem ser identificadas nas 
perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são 
aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente 
inferir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor também pretendeu: 
 
A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição 

gramatical. 
B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a 

comunicação humana. 
C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor 

nas tirinhas. 
D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação 

verbal.  
E) comentar as estratégias discursivas características de 

Maurício de Sousa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02
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No que se refere à composição, uma estratégia selecionada 
pelo autor do Texto 1 foi: 
 
A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso 

utilizado para ilustrar as ideias apresentadas. 
B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que 

cumprem a função de evitar possíveis refutações. 
C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo 

compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas. 
D) a técnica do flash-back, que permite ao autor se reportar 

ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente. 
E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a 

fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas 
informações. 

 
 
 
 
Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite 
concluir que ele: 
 
1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem 

restritamente uma operação do tipo lógico, quando 
estabelecemos uma implicação. 

2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, 
principalmente os implícitos, veiculados nos textos 
falados e escritos. 

3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do 
qual se processa a interação.  

4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das 
situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 “Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o 
que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito.” – Analise a relação semântica que se estabelece 
entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa 
mesma relação semântica está presente em:  
 
A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, 

para as quais concorrem operações cognitivas e 
pragmáticas. 

B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram 
a importância dos elementos contextuais para a 
compreensão.   

C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a 
compreensão é tão dependente de dados contextuais 
quanto de dados linguísticos. 

D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de 
sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete 
adequadamente. 

E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de 
que possamos interpretar corretamente um texto.  

 
 
Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da 
professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas 
não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se 
a professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto. 
 
 
 
O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função 
de: 
 
A) marcar a paráfrase de um segmento anterior. 
B) sinalizar a introdução de uma explicação. 
C) introduzir um segmento indicador de causa. 
D) marcar uma reformulação corretiva do autor. 
E) indicar a conclusão do pensamento do autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança 
na orientação argumentativa do texto em: 
 
A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na 

fala da professora, realizou a operação lógica 
adequadamente”. 

B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”. 

C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a 
professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria:”. 

D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica 
adequadamente, mas não a operação pragmática”. 

E) “se a professora não disse que todos os outros alunos 
foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu 
fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados 
direto.”. 

 
 
 
 “Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas 
mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. 
Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está 
mantido. 
 
A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem 

até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia: 
B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está 

edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos 
mais banais: 

C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que 
algumas perguntas banais da nossa vida devem ser 
construídas com base neles: 

D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que 
edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos 
perguntas banais: 

E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base 
sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de 
nossa vida diária:  

 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas 

explicitamente e deixamos outras implícitas”. 
B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo”. 
C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico 

Bento”. 
D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário 

perceber o implícito”. 
E) “Deixar informações implícitas não significa 

necessariamente manipular ou enganar”. 
 

 
 
 
 “informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são 
“informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, 
é correto afirmar que:  
 
A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade 

de falar”. 
B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as 

pessoas que a visitam”.  
C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser 

ouvido”. 
D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser 

tingido”. 
E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser 

realizado”. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras de concordância 
(nominal e verbal) foram respeitadas. 
 
A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que 

algumas pessoas consideram meio temerária. 
B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas 

conversas entre pessoas de diferentes idades.  
C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso 

discurso, mais óbvio ele se torna.  
D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam 

implícitos em todas as situações de interação. 
E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância 

das informações implícitas no discurso. 
 
 
 
Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de 
regência (verbal e nominal). 
 
1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as 

informações estão explícitas do que ler textos nos quais há 
muitas informações implícitas. 

2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua 
portuguesa quase não se faz alusão das informações que 
ficam implícitas nos textos. 

3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, 
os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos. 

4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, 
poder empregá-los de maneira adequada é algo a que 
todos têm direito. 

 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas 
segundo as normas de ortografia vigentes. 
 
A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma 

espécie de revesamento entre informações implícitas e 
explícitas. 

B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de 
advinhar o que os outros nos querem dizer. 

C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para 
compreender informações que subjazem às nossas 
palavras.   

D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das 
mais inocentes reivindicações que recebemos.  

E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, 
Fiorin discorre sobre as informações explícitas e 
implícitas.   

 
Texto 2 

 

 
 
 
 
 
Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 
 
1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção 

dos sentidos que estão sendo veiculados. 
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por 

meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 
‘urgência’.  

3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é 
dirigido a um público restrito, formado por leitores 
especializados. 

4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a 
pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma 
posição diante da destruição do planeta. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 
 

 
 
 
 “Salvar o planeta. É agora ou agora.” – Nesse texto, está 
implícita uma relação semântica de: 
 
A) causa. 
B) comparação. 
C) condição. 
D) alternância. 
E) conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
A elaboração de projetos acompanha um roteiro 
predeterminado, segundo as necessidades e exigências do 
órgão de execução e financiador. São princípios que orientam 
a elaboração de um projeto : 
 
A) criatividade, visão de resultados  e acompanhamento  da 

execução das ações  previstas e programadas.  
B) comprometimento  com a dimensão pedagógica do 

exercício profissional. 
C) objetividade, especificidade, visão estratégica e 

aplicabilidade de resultados. 
D) confronto com os parâmetros e metas e análise dos 

desvios. 
E) eficiência, eficácia e efetividade das ações. 

 
 
 

O trabalho de assessoria desenvolvido por assistentes sociais 
junto a equipes profissionais multidisciplinares ou de Serviço 
Social com o objetivo de qualificar a prestação de serviços tem 
como pressuposto: 
              
A) refletir sobre a dimensão pedagógica do exercício 

profissional. 
B) conhecer os assuntos sobre os quais trabalha a equipe e o 

trabalho dos sujeitos a serem assessorados. 
C) analisar a complexidade das ações a serem desenvolvidas. 
D) identificar uma ação que auxilia uma instituição. 
E) reconhecer a capacidade profissional dos assistentes 

sociais. 
 
 
 
A inserção da política de assistência social na Seguridade 
Social aponta seu caráter de proteção social. Conforme 
definido na Política Nacional de Assistência Social –PNAS, a 
proteção social deve garantir segurança de: 
 
A) renda, de  liberdade e de justiça social. 
B) renda, autonomia e participação. 
C) autonomia, de sobrevivência e de convivência familiar. 
D) sobrevivência, de acolhida e de convívio ou vivência 

familiar. 
E) rendimento, de autonomia  e de sobrevivência da família. 
 
 
 
A pesquisa em Serviço Social, além de um procedimento 
operativo, é expressão de uma opção política, que se 
concretiza em uma postura 
  
A) metodológica. 
B) crítico-investigativa. 
C) teórico-metodológica. 
D) interventiva. 
E) técnico-operativa. 
 

 
 
 
Os serviços de proteção social básica são executados 
 
A) exclusivamente nos Centros de Referência de 

Assistência Social-CRAS e nos  CREAS – Centros de 
Referência Especializados de Assistência Social.  

B) nos Centros de Referência de Assistência Social –CRAS 
e em outras unidades básicas e públicas de assistência 
social que oferecem atendimento a famílias e indivíduos 
com seus direitos violados. 

C) nos serviços  assistenciais   públicos ou privados na área 
de abrangência dos CRAS que oferecem atendimento  a 
famílias e indivíduos com seus direitos violados. 

D) de forma direta  nos CRAS e em outras unidades básicas 
e públicas  de assistência social, bem como de forma 
indireta nas entidades e organizações de assistência 
social da área de abrangência dos CRAS. 

E) exclusivamente nos CRAS /Centros de Referência de 
Assistência Social 

 
 

 
São eixos estruturantes da gestão do SUAS/ Sistema Único 
de Assistência Social: 

 
1. descentralização político-administrativa, valorização da 

presença do controle social e participação 
popular/usuário. 

2. defesa social e institucional, controle social e 
sistematização de resultados. 

3. descentralização político-administrativa, 
territorialização e integração da rede socioassistencial. 

4. informação, monitoramento, avaliação e sistematização 
de resultados. 

5. precedência da gestão pública da política, matricialidade 
sociofamiliar e universalização da proteção social. 

 
É(São) correta(s) apenas 

 
A) 1 e 5. 
B) 2, 3 e 5. 
C) 1. 
D) 3. 
E) 1 e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21
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São segurados obrigatórios da Previdência Social, como 
segurado especial: 
 
A) o servidor público ocupante de cargo público em 

comissão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias e 
Fundações Públicas Federais. 

B) o ministro de confissão religiosa. 
C) a pessoa física que exerce por conta própria atividade 

econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. 
D) o pescador artesanal que faça  da pesca profissão habitual 

ou principal. 
E) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou 

municipal. 
 
 
 
Mantém  a qualidade de segurado, independentemente de 
contribuições: 
 
A) sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. 
B) até 24 meses após a cessação das contribuições, o 

segurado que deixar de exercer atividade remunerada ou 
estiver licenciado sem remuneração. 

C) o segurado acometido de doença infecciosa, enquanto 
durar o período de segregação compulsória. 

D) até 6 meses após o livramento, o egresso da prisão. 
E) o cônjuge  do segurado e o filho inválido ou não 

emancipado que não exerce atividade remunerada. 
 
 
 
Ao disciplinar a gestão pública da política de assistência 
social, a NOB-SUAS estabelece diferentes requisitos, 
incentivos e responsabilidades segundo o tipo e nível de 
gestão municipal do SUAS.  Na gestão plena, o município tem 
a gestão total das ações de assistência social, com as seguintes 
responsabilidades: 
  
A) participar da gestão do BPC e inserir no Cadastro Único 

as famílias em situação de vulnerabilidade social e risco 
de acordo com a Lei 10.836/04. 

B) receber os recursos para Erradicação do Trabalho Infantil 
e para Combate do Abuso e da Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes e partilhar de sua distribuição em 
articulação com o sistema estadual. 

C) instituir o Conselho Municipal de Assistência Social, o 
Conselho Municipal de Defesa da Criança e do 
Adolescente e o Conselho Técnico-Operativo para 
administração e monitoramento das ações. 

D) estabelecer pacto de resultados com os conselhos gestores 
locais e direcionar suas ações no exercício do controle 
social.  

E) fiscalizar e controlar a execução dos serviços  executados 
pela rede socioassistencial privada, conforme critérios 
estabelecidos na NOB-SUAS. 

 
 

 
 
 

Os Conselhos de Gestão de Políticas Sociais são 
fundamentados nos conceitos de democracia, cidadania e 
participação. Com essa perspectiva devem constituir 
essencialmente espaços de 
 
1. disputa de poder, fragmentação e setorialização das 

políticas sociais. 
2. defesa do interesse coletivo pautado por interesses 

corporativistas. 
3. interlocução política, negociação e deliberação 

consensual em defesa da solidariedade social, em 
oposição ao Estado e movida por valores não-mercantis. 

4. articulação e  estabelecimento de alianças com 
organizações não governamentais e movimentos sociais 
para a constituição de agendas comuns. 

5. participação, representação e democratização da 
informação. 

 
É(são) correta(s) apenas: 
 
A) 5. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 4 e 5. 
E) 2 e 3. 

 
 
                                 

O governo tem incorporado parceiros não governamentais 
para administrar a execução de suas funções com o objetivo 
de 
  

A) ampliar o caráter democrático e participativo da gestão 
social. 

B) criar uma nova esfera pública não estatal. 
C) reformular o espaço institucional do Estado em oposição 

à burocracia patrimonialista das organizações não 
governamentais. 

D) transformar os serviços não exclusivos do Estado em 
propriedade pública não estatal. 

E) evitar que as organizações sociais  sejam consideradas 
entidades estatais e submetidas às restrições da 
administração estatal.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26
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No marco da reestruturação produtiva as instituições públicas 
têm redefinido as políticas de recursos humanos e 
desenvolvem estratégias buscando a satisfação dos 
funcionários no trabalho, com o apoio o Setor de Serviço 
Social. Na perspectiva do projeto ético-político profissional, 
assinale a alternativa que apresenta a estratégia adequada. 

 
A) Ênfase na terceirização.  
B) Redução de benefícios e incentivos, bem como das 

possibilidades de ascensão profissional. 
C) Fomento do associativismo no âmbito da organização, 

segundo a categoria funcional e natureza de suas 
atividades.  

D) Correção salarial, segundo a produtividade.  
E) Democratização do processo decisório e avaliação 

participativa do desempenho institucional.    
 
 
 

A discussão sobre a instrumentalidade do Serviço Social 
aponta 

 
1. O avanço do conhecimento no Serviço Social é 

responsável pela dicotomia entre teoria e prática.  
2. As alterações no mundo do trabalho, na esfera do Estado, 

nas políticas sociais constituem mediações  sobre as quais 
se desenvolve a instrumentalidade do exercício 
profissional e condicionam as respostas profissionais 

3. O aspecto instrumental-operativo das respostas 
profissionais e sua funcionalidade ao projeto reformista da 
burguesia são os determinantes da legitimidade da 
profissão na sociedade 

4. A dimensão instrumental do Serviço Social tem 
característica crítico-emancipadora na medida em que se 
vincula a critérios de utilidade prática imediata e de 
eficácia no nível do imediato 

5. Na perspectiva da razão dialética, a instrumentalidade 
assume a condição de categoria     constitutiva da 
profissão e,como tal, permite acionar e potencializar os 
referenciais técnicos,éticos, valorativos e políticos que 
compõem a cultura profissional  
 

É(São) correta(s) apenas: 
 
A) 1, 2 e 5. 
B)  1, 2 e 4. 
C)  1. 
D)  2 e 5. 
E) 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       

Com a institucionalização dos direitos individuais e coletivos 
na Constituição de 1988, as políticas públicas ganham 
destaque na garantia desses direitos. Neste sentido, 
apresentam-se como: 

 
A) sinônimo de política estatal desenvolvida pelos 

governantes e regida pela lógica do mercado. 
B)  um marco  ou linha de orientação para a ação pública sob 

a responsabilidade de uma autoridade também pública, 
sob o controle da sociedade . 

C) estratégia para concretizar direitos sociais, como uma 
variação do crescimento econômico e da reativação da 
responsabilidade da família em relação à provisão do bem 
estar.   

D)  instrumento de regulação social  e de coerção legitimado 
pela sociedade. 

E) espaço de disputa política de recursos e de concessão de 
benefícios tendo em vista o equilíbrio do mercado, do 
desenvolvimento e do bem estar  em âmbito nacional. 

 
 
 

A concepção universalista dos direitos sociais incorporada à 
Constituição de 88 significou 

 
A) um rompimento com a ordem capitalista mediante o 

controle das forças do mercado. 
B) a conquista da cidadania plena mediante controle dos 

interesses hegemônicos e dos atos e decisões 
governamentais. 

C) a fundação de uma nova cultura política no País 
determinada pela descentralização político-
administrativa. 

D) a valorização da participação política como a capacidade 
de organização, associação e pressão social, propiciando 
a articulação das democracias representativa e 
participativa. 

E) o reconhecimento do controle público  exercido pelo 
Estado como mecanismo de participação política capaz 
de estimular o exercício da cidadania ativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30
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No campo das políticas sociais, os conselhos paritários são 
canais estratégicos da participação política, com as seguintes 
características: 
 
1. constituem lócus privilegiado do processamento do 

mecanismo de descentralização e de distribuição de 
poder. 

2. São o espaço onde indivíduos e grupos postulam a 
condição de determinar a conduta, as orientações e as 
opções dos demais. 

3. Buscam o consenso para que haja unanimidade na 
definição das políticas, na interpretação de sua dinâmica  
de constituição e processamento e na natureza da relação 
entre Estado e Sociedade. 

4. Cumprem o papel de materializar de fato as propostas, as 
idéias, os objetivos e meios especificados pelas políticas 
sociais 

5. Desenvolvem um novo espaço público de caráter 
democrático e descentralizado da gestão administrativa, 
com a participação do governo e da sociedade. 

 
É(São) correta(s) apenas: 
 
A) 5. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 1, 2 e 5. 
D) 3.  
E) 1 e 5. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Com a progressiva abertura dos canais de participação e de 
representação política ao longo dos anos 90, a sociedade civil 
assume uma nova configuração, na qual se destaca (m)  
 

1. O desenvolvimento da esfera pública não estatal e suas 
articulações com representantes do poder público para a 
gestão de parcelas da coisa pública que dizem respeito 
ao atendimento das demandas sociais. 

2. A demanda básica dos setores populares passa a ser o 
emprego que passa a ser ordenada segundo critérios da 
administração pública, que prioriza as negociações 
políticas entre os partidos da base aliada, que compõem 
o governo, seguindo-se a criação de programas de 
atendimento emergencial. 

3. O exercício da democracia direta passa a ser valorizado 
em detrimento da representação indireta. 

4. O mercado é privilegiado como instância de controle 
social tendo em vista o crescimento do setor industrial, 
no período. 

5. O acordo e o consenso passam a imperar como regra de 
mediação nos trabalhos de parceria entre o governo e o 
Terceiro Setor, todos participando sob igualdade de     
condições. 

 
É(São) correta(s) apenas 

 
A) 3. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 3, 4 e 5. 
D) 1 e 2. 
E) 4 e 5. 
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Previstos em lei, obrigatórios para o exercício das políticas 
estatais, os conselhos gestores 
 
1. asseguram a unicidade e indivisibilidade das políticas 

públicas no enfrentamento da questão social. 
2. são revitalizados ao estabelecerem articulações 

representativas com bases organizadas da sociedade civil. 
3. legitimam o Estado intervencionista na área do bem estar 

e  a intensificação dos investimentos públicos nas 
políticas sociais. 

4. têm como princípio a adequação de seu funcionamento à 
máquina pública estatal e à nova realidade interativa com 
base  no consenso das classes. 

5. são espaços de co-gestão e co-participação entre governo 
e população. 

 
São corretas apenas 

 
A) 1, 2 e 4. 
B) 3 e 5. 
C) 2 e 5. 
D) 1 e 2. 
E) 3 e 4. 
 
 
 
O projeto ético-político do Serviço Social tem como 
pressupostos 
 
1. diminuição das desigualdades sociais e superação da 

pobreza. 
2. autodeterminação dos usuários e construção da contra-

hegemonia na sociedade. 
3. opção por um projeto profissional vinculado  a uma nova 

ordem societária. 
4. cidadania e bem estar social através da assistência social. 
5. justiça social e liberdade como valores universais. 

 
São corretas apenas 
 
A) 3 e 5. 
B) 2 e 3. 
C) 4 e 5. 
D) 1, 4 e 5. 
E) 1, 2 e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com vistas à implementação da nova concepção de saúde, 
reconhecida na Constituição de 88 como um direito social, a 
Lei 8080 de setembro de 1990  
 
A) regula em todo o território nacional as ações e serviços 

de saúde com o objetivo de ordenar e sistematizar a 
formação de recursos humanos no setor. 

B) define a integralidade da assistência à saúde como a 
extensão dos serviços de proteção básica a todo o 
território nacional. 

C) inclui a assistência de alta complexidade como 
responsabilidade dos municípios com características de 
alta densidade demográfica e desenvolvimento 
tecnológico, conforme o respectivo IDH. 

D) especifica que a participação da iniciativa privada no 
SUS somente será  permitida em caráter complementar, 
na perspectiva da solidariedade social e  sem fins 
lucrativos.  

E) constitui objetivo do SUS formular a política de saúde 
destinada a promover nos campos econômico e social a 
redução de riscos de doenças e outros agravos. 

 
 
 
 
Entre as chamadas reformas estruturais determinadas pelo 
projeto neoliberal, nos anos 90, se incluem 
 
A) programas compensatórios e assistenciais focalizados em 

grupos ou localidades como estratégia de universalização 
dos direitos sociais. 

B) alterações no sistema de previdência social e na 
legislação trabalhista enquanto mecanismos extra-
mercado de regulação da vida social. 

C) distribuição de renda e reintrodução do princípio de 
filantropia como princípio organizador da ação social. 

D) privatização dos serviços de consumo coletivo e 
transferência de responsabilidades   para  as 
organizações não governamentais na condução da gestão 
orçamentária e da administração pública. 

E) privatização do patrimônio do Estado, individualização 
da pobreza e desvinculação das políticas sociais das 
políticas econômicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35
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No exercício profissional o assistente social procede à 
avaliação das ações implementadas sob sua responsabilidade 
para caracterizar a efetividade social de um determinado 
programa. Com esse objetivo  

 
A) privilegia os indicadores de eficiência, tomando como 

parâmetro a produtividade. 
B) centra a análise na  relação entre os recursos empregados 

e os resultados obtidos, num determinado período de 
tempo, tomando como resultado a relação custo/benefício. 

C) estabelece uma relação causal entre as ações executadas e 
quantifica  os resultados observados. 

D) privilegia os indicadores de capital social que estimam  
grau de confiança, redes  sociais e energias associativas 
presentes na área e que se relacionam com o programa 
executado. 

E) analisa os efeitos do programa sobre aos hábitos ou 
comportamentos culturais da organização e as condições 
institucionais de sustentação do programa. 

 
 
 
 
Depois de analisar as demandas da população e a rede 
socioassistencial no município, um grupo de voluntários 
resolve implantar uma entidade que desenvolve programa de 
institucionalização de longa permanência para os idosos, em 
parceria com uma ONG internacional.  De acordo com a 
Política Nacional do Idoso, a entidade deverá atender às 
seguintes exigências: 
              
A) Proceder à inscrição no Conselho Municipal de 

Assistência Social que lhe fornecerá o certificado de 
entidade beneficente, isenta de pagamento de obrigações 
sociais.  

B) Proceder à inscrição no Conselho Municipal de 
Assistência Social que se encarregará do acompanhamento 
e fiscalização das ações desenvolvidas. 

C) Inscrever os idosos no Benefício de Prestação Continuada 
a fim de garantir a manutenção da própria entidade  

D) Priorizar o atendimento asilar aos idosos para protegê-los 
da violência doméstica. 

E) Qualificar as carências e reivindicações dos idosos, 
segundo o Estatuto do Idoso e o mapa de vulnerabilidade e 
risco produzido pela vigilância socioassistencial no 
município. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ao documentar o estudo social de uma família, são elementos 
constitutivos do relatório produzido pelo assistente social  
 

A) a solicitação do usuário, a orientação/esclarecimento da 
situação do ponto de vista do profissional e as medidas 
que deverão ser adotadas pelo usuário para solução do 
problema. 

B) o relato da situação socioeconômica do usuário conforme 
observação em visita domiciliar, tendo em vista a 
comprovação da situação apresentada na entrevista do 
plantão. 

C) o problema identificado a partir da queixa do usuário, 
suas mediações e o plano de intervenção social no qual se 
incluem as alternativas construídas com o usuário. 

D) contextualização do problema  e diagnóstico social, se 
solicitado pela instituição responsável pelo 
encaminhamento. 

E) registro dos dados  no documento-síntese de indicadores 
sociais, segundo modelos previamente elaborados, 
excluído qualquer procedimento analítico,  conforme 
determina a ética profissional.   

 
 
 
No conjunto de mudanças que definem as tendências atuais 
da Seguridade Social, destacam-se  
 

A) a regressão das políticas compensatórias em prol das 
políticas redistributivas, de natureza pública e constitutiva 
de direitos. 

B) a  reestruturação e expansão da política de assistência 
visando a incorporação de mecanismos de controle das 
demandas sociais. 

C) a  implantação e organização da rede socioassistencial 
que se constitui como principal fator de tensionamento  e 
conflito nas relações entre o espaço público oficial e o 
privado. 

D) a emergência da responsabilidade social empresarial, que 
ampara a redefinição da intervenção do Estado e seu 
condicionamento à capacidade de participação da 
sociedade civil. 

E) a  racionalização do atendimento às demandas por  
proteção social mediante a ampliação da contribuição 
previdenciária para os servidores públicos e trabalhadores 
do campo. 

 
 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40




