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Data: 01 de Abril de 2012.

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 24 questões Objetivas de Conhecimentos Específicos 
- 12 questões Objetivas de Português 
- 04 questões Dissertativas de Conhecimentos Específicos 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas os Cartões de 
Respostas da Prova Objetiva e da Prova dissertativa com o Fiscal de Sala. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas e 01 (hum) Cartão de 
Respostas correspondente às questões Dissertativas. 
* Assine os seus Cartões de Respostas (Gabarito).  

- No Cartão de Respostas da Prova Objetiva, assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 

- No Cartão de Respostas da Prova Dissertativa, escreva sua resposta com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, de forma clara e 
legível. Não rasure sua resposta, pois esta será descartada. Só transcreva sua resposta para o Cartão de Respostas quando tiver certeza 
da resposta que dará à questão. 
* Os seus Cartões de Respostas são pessoais e insubstituíveis. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de 
Respostas pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia 
as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura nos Cartões de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 02/04/2012, no site www.acaplam.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO de 20/01/2012, e suas retificações. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

BOA PROVA!! 

 Assistente Social 
 



 

 

ASSISTENTE SOCIAL  
PARTE I – Questões Objetivas Específicas 
 
01 –  Sobre seguridade social é INCORRETO afirmar: 

A) A concepção de Seguridade Social representa um 
dos maiores avanços da Constituição Federal de 
1988 no que se refere à proteção social e atende às 
históricas reivindicações da classe trabalhadora. 

B) Representa a promessa de afirmação e extensão de 
direitos sociais em nosso país, em consonância com 
as transformações sociopolíticas que se 
processaram. 

C) A seguridade social está inserida no capítulo “Da 
Ordem Social” e é composta pelo tripé Sociedade, 
Assistência Social e Previdência Social.  

D) Destaca-se como significativo na concepção de 
Seguridade Social: a universalização, a concepção 
de direito social e dever do Estado, o estatuto de 
política pública à assistência social, a definição de 
fontes de financiamento e novas modalidades de 
gestão democrática e descentralizada com ênfase na 
participação social de novos sujeitos sociais com 
destaque para os conselhos e conferências. 

E) As Políticas de Seguridade Social são concebidas 
na ordem capitalista como o resultado de disputas 
políticas e, nessa arena de conflitos, as políticas 
sociais, resultantes das lutas e conquistas das 
classes trabalhadoras, assumem caráter 
contraditório, podendo incorporar as demandas do 
trabalho, e impor limites, ainda que parciais, à 
economia política do capital. 

 
02 - Referente à saúde, reforma sanitária e seguridade 
social é INCORRETO afirmar: 

A) A saúde foi uma das áreas em que os avanços 
constitucionais foram mais significativos.  

B) Ao compreender o SUS como uma estratégia, o 
Projeto de Reforma Sanitária tem como base o 
Estado democrático de direito, responsável pelas 
políticas sociais e, consequentemente, pela saúde. 

C) Destacam-se como fundamentos da proposta da 
reforma sanitária a democratização do acesso; a 
universalização das ações; a melhoria da qualidade 
dos serviços com a adoção de um novo modelo 
assistencial pautado na integralidade e eqüidade das 
ações; a democratização das informações e 
transparência no uso de recursos e ações do 
governo; a descentralização com controle social 
democrático; a interdisciplinaridade nas ações.  

D) A principal proposta da Reforma Sanitária é a 
defesa da universalização das políticas sociais e a 
garantia dos direitos sociais. 

E) O Sistema Único de Saúde (SUS), integrante da 
Seguridade Social é uma das proposições do 
Projeto de Reforma Sanitária, e foi regulamentado, 
em 1992, pela Lei Orgânica da Saúde (LOS).  

 
 
 
 
 

03 - Considerando que os anos noventa foi o período de 
implantação e êxito ideológico do projeto neoliberal no 
país, identifica-se que, nesse contexto, os dois projetos 
políticos em disputa na área da saúde, passam a apresentar 
diferentes requisições para o Serviço Social. O projeto 
privatista vem requisitando ao assistente social, entre 
outras demandas os seguintes propósitos, EXCETO: 

A) Redomínio de práticas coletivas. 
B) Seleção socioeconômica dos usuários 
C) Atuação psicossocial por meio de aconselhamento 
D) Ação fiscalizatória aos usuários dos planos de 

saúde 
E) Assistencialismo por meio da ideologia do favor 

 
04 - Da questão social no Brasil, são objetivos do 
capitalismo industrial da Era Industrial no Século XIX ao 
XXI, EXCETO: 

A) Exportar matéria prima; 
B) Extrair (até à exaustão) tudo que a natureza 

oferecia: madeira, borracha, ouro, pedras preciosas, 
couro de animais da floresta, animais vivos, 
servindo-se de mão de obra sem custo (índios e 
negros). 

C) Substituir a importação de produtos 
industrializados; 

D) Produzir para exportar. 
E) Servir-se de obra, impondo baixo custo. 

 
05 - A questão social expressa um conjunto de problemas 
políticos, sociais e econômicos, que a formação da classe 
operária e seu ingresso no cenário político desencadeiam 
no curso da constituição e desenvolvimento da sociedade 
capitalista. 
O modelo que pauta-se pela característica principal de não 
colocar em confrontação direta de possuidores e não 
possuidores de bens e riquezas, pois transfere para os 
despossuídos recursos acumulados em um fundo público 
proveniente de várias fontes (LOWI, 1963, apud 
PEREIRA, 2000). É o modelo? 

A) Contributivo 
B) Redistributivo 
C) Liberal 
D) Distributivo 
E) Intervencionistas 

 
06 - São características da previdência social, EXCETO: 

A) Direito de todos. 
B) Filiação obrigatória para todos os que exercem 

atividade remunerada. 
C) Deve observar critérios de preservação do 

equilíbrio financeiro e atuarial. 
D) Sistema de previdência complementar facultativo. 
E) Natureza gratuita. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

07 - Quanto à pobreza é INCORRETO afirmar: 
A) A evolução do conceito de pobreza reflete em parte 

os diferentes contributos de abordagens, 
evidenciando uma progressiva multiplicação do 
conceito em várias dimensões que procuram 
enquadrar novas realidades associadas à pobreza. 

B) A pobreza é uma das dimensões da exclusão social. 
C) Surgiram dicotomias no conceito de pobreza que 

abrangem a pobreza absoluta/relativa, pobreza 
objetiva/subjetiva, pobreza tradicional/nova, 
pobreza rural/urbana, pobreza 
temporária/duradoura. 

D) A pobreza absoluta baseia-se na noção de 
necessidades básicas, estando em causa várias 
dimensões inerentes à noção de recursos 
(rendimento, bens de capital, benefícios em espécie 
associados ao trabalho, etc). Enquanto que a 
pobreza relativa remete para a análise da pobreza 
face aos padrões sociais em geral. 

E) A pobreza urbana afeta diversos grupos sociais, 
refletindo problemas associados a baixos 
rendimentos e desemprego, à falta de qualificações 
(e a incapacidade de as desenvolver), à 
precariedade de emprego, às situações de doença ou 
de problemáticas sociais diversas 
(toxicodepedência, alcoolismo, deficiência, etc), às 
pressões subjacentes aos processos de urbanização, 
estando estas associadas a mecanismos de 
discriminação e de segregação espacial. 

 
08 - A Constituição de 1988 é um marco histórico para as 
Políticas Sociais, pois introduz a concepção da Seguridade 
Social. Com isto, as políticas sociais passam a fazer parte 
de um conjunto de ações que asseguram o acesso a bens, 
serviços e renda, objetivando, EXCETO: 

A) A igualdade de oportunidades. 
B) A integridade de ações de saúde suplentar. 
C) O enfrentamento da situação de pobreza. 
D) O combate às desigualdades sociais. 
E) A melhoria das condições sociais da população. 

 
09 - A reprodução da pobreza e das desigualdades sociais 
no Brasil, como eixo da questão social nacional, resulta de, 
EXCETO: 
I. Uma herança patrimonial não autoritária 

II. Da inserção precária de trabalhadores no mercado de 
trabalho rural-industrial 

III. Da seletividade de acesso às políticas de proteção em 
situações de atividade e inatividade 

IV. Da insuficiência de renda, mesmo para os 
trabalhadores da ativa. 

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

 
 
 
 

10 - Sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – 
PROJOVEM ADOLESCENTE é INCORRETO afirmar: 

A) Principais eixos: elevação da escolaridade; 
qualificação para o mundo do trabalho; 
desenvolvimento humano. 

B) Serviços socioeducativos de proteção básica: 
como meio de fortalecer a relação do jovem com 
a família, oferecer estratégias de inclusão social e 
enfrentamento da pobreza. 

C) Atividades no contraturno da escola - duração 24 
meses.  

D) Articula-se com o Programa Bolsa Família.  
E) Compromete o Estado na produção, 

comercialização e abastecimento de alimentos, na 
promoção da educação alimentar, na garantia de 
acesso à água e alimentos, entre outras ações. 

 
11 - São ações complementares por integração entre 
Programa Bolsa Família com outras ações que possam 
desenvolver as capacidades das famílias, EXCETO:  

A) Alfabetização e aumento de escolaridade de 
jovens e adultos. 

B) Geração de trabalho e renda e qualificação 
profissional. 

C) Acesso à energia (tarifa social de energia e Luz 
para Todos).  

D) Articulação com a Política Nacional de 
Integração Urbana. 

E) Inclusão bancária e micro crédito orientado. 
 
12 - São inúmeros os desafios profissionais e acadêmicos 
que se apresentam ao Serviço Social na atualidade, dentre 
os quais estão os descrito abaixo. Indique o INCORRETO:  

A) 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 ele vem se 
realizando no Brasil, assim como suas 
implicações na órbita das políticas públicas e 
consequentes refrações no exercício profissional.  

B) Rigoroso acompanhamento da qualidade 
acadêmica da formação universitária ante a 
vertiginosa expansão do ensino superior privado 
e da graduação à distância no país. 

C) 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. 

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

E) A afirmação do horizonte social e ético-político 
do projeto profissional no trabalho cotidiano, 
adensando as lutas pela preservação e ampliação 
dos direitos mediante participação qualificada 
nos espaços de representação e fortalecimento 
das formas de democracia indireta. 

 
 



 

 

13 - A reprodução da pobreza e das desigualdades sociais no 
Brasil, como eixo da questão social nacional, resulta de, 
EXCETO: 
I. Uma herança patrimonial não autoritária 

II. Da inserção precária de trabalhadores no mercado de 
trabalho rural-industrial 

III. Da seletividade de acesso às políticas de proteção em 
situações de atividade e inatividade 

IV. Da insuficiência de renda, mesmo para os trabalhadores da 
ativa. 

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

 
14 - Referente ao Sistema Único de Assistência Social – SUAS 
é INCORRETO afirmar: 

A) Consolida a Assistência Social como Política de Estado, 
garantidora de direitos. 

B) Objetivo: identificar os problemas sociais, focando as 
necessidades de cada município, ampliando a eficiência 
dos recursos financeiros e da cobertura social. 

C) Níveis de Proteção: Proteção Social Básica e Proteção 
Social Integral. 

D) Foco prioritário a atenção às famílias, seus membros e 
indivíduos e o território como base de organização. 

E) Organiza serviços, programas, projetos e benefícios, 
prestados por uma rede governamental e não 
governamental. 

 
15 - Referente à exclusão é INCORRETO afirmar: 

A) A exclusão surge com a agudação das desigualdades 
(indissociável dos mecanismos de produção destas), 
resultando numa dialética de oposição entre aqueles que 
efetivamente mobilizam os seus recursos no sentido de 
uma participação social plena e aqueles que, por falta 
desses mesmos recursos se encontram incapacitados 
para fazê-lo. 

B) A exclusão resulta de uma desarticulação entre as 
diferentes partes da sociedade e os indivíduos, gerando 
uma participação num conjunto máximo de benefícios 
que definem um membro de pleno direito dessa 
sociedade – inerente à figura dos excluídos – opondo-se 
claramente à noção de interação social. 

C) A exclusão configura-se como um fenômeno 
multidemisional, como um fenômeno social ou um 
conjunto de fenômenos sociais interligados que 
contribuem para a produção do excluído. 

D) A exclusão ter um caráter cumulativo, dinâmico e 
persistente, encerrando no seu núcleo processos de 
reprodução (através da transmissão geracional) e 
evolução (pelo surgimento de novas formas), que 
garantem as suas vias de persistência, constituindo 
simultaneamente causa e consequência de múltiplas 
rupturas na coesão social, implicando manifestações de 
dualismos e de fragmentação social. 

E) A exclusão é produto de um déficit de coesão social 
global, não se reduzindo a fenômenos individuais nem 
simples agregações de situações. 

16 - Sobre a questão social é INCORRETO afirmar: 
A) O primeiro conceito, orientado pelo paradigma 

liberal da Escola Marginalista traz subjacente à 
compreensão de que a questão social é resultado 
exclusivo de um processo natural de 
desigualdades, tendo em vista o necessário 
desenvolvimento social; e o segundo, sob 
orientação de análises teórico-críticas da 
economia política, compreende a questão social 
como um fenômeno resultante do contraditório 
modo de produção e reprodução social do 
desenvolvimento socialista. 

B) A questão social, fenômeno que toma evidência a 
partir das grandes transformações políticas, 
econômicas e sociais que o processo de 
industrialização desencadeou, pode ser 
compreendida sob duas orientações teóricas de 
recorte econômico: a) como expressão dos 
problemas sociais decorrentes dos processos de 
desenvolvimento; b) como fenômeno centrado na 
contradição da lógica do mercado e da dinâmica 
da vida em sociedade. 

C) A questão social passa a ter visibilidade quando 
do surgimento das grandes transformações 
econômicas, políticas e sociais desencadeadas 
pelo processo de industrialização das sociedades 
capitalistas avançadas (metade do século XIX e 
início do século XX), em especial quando da 
tomada de consciência, por parte da grande 
parcela da sociedade, dos enormes problemas 
decorrentes das novas condições do trabalho 
urbano e, que deveriam ser enfrentados para o 
próprio desenvolvimento material da sociedade. 

D) São no atendimento da questão social que se 
institucionaliza os sistemas de proteção social 
enquanto mecanismos público, reguladores das 
relações e condições de trabalho evidenciados 
através do conjunto de políticas sociais, 
necessários para o desenvolvimento da sociedade 
capitalista de cariz urbano, de matriz produtiva 
industrial e de base salarial.  

E) Os sistemas de proteção social são expressão 
concreta da presença de uma esfera pública, 
reguladora das condições necessárias ao 
desenvolvimento do processo de acumulação do 
capital.  

 
17 - Sobre direitos humanos é INCORRETO afirmar; 

A) São qualidades das pessoas; direitos intrínsecos 
que estão nas nossas vidas, só pelo fato de 
existirmos 

B) São um sistema de valores do ser humano, que 
são considerados mínimos para se poder viver 
com dignidade 

C) Um de seus princípios é a Interdependência e 
indivisibilidade. 

D) Só tem-se direito ao direito humano social quem 
tiver registrado, ou seja, possuir Certidão de 
Nascimento. 

E) Outro principio é a Auto-aplicabilidade (direitos 
civis e políticos) 



 

 

18 - Conforme disposições constantes do artigo 194 da 
Constituição Federativa são princípios aplicáveis à 
Seguridade Social, EXCETO: 

A) Universalidade da cobertura e do atendimento – 
universalidade significa o todo, o máximo 
possível. Assim, a Seguridade Social deverá 
proteger todos as situações de necessidade, sendo 
esse seu maior objetivo. 

B) Uniformidade e equivalência dos benefícios e 
serviços às populações urbanas e rurais – 
uniformidade refere-se à mesma forma, e 
equivalência, ao mesmo valor. Não deve, pois, 
haver discriminação entre a área urbana e a área 
rural, sendo garantidos os mesmos direitos e os 
mesmos direitos e os benefícios, em forma e 
valor, conforme a necessidade e, em se tratando 
de Previdência Social, conforme a contribuição 
de cada segurado. 

C) Seletividade e distributividade na prestação dos 
benefícios e serviços – existem vários serviços 
(ações) e vários benefícios que compõem a 
proteção oferecida pela Seguridade Social, sendo 
cada um deles aplicável a determinada 
necessidade. O legislador seleciona as prestações 
aplicáveis a cada contingência, distribuindo-as de 
formas adequadas para cada situação. 

D) Diversidade da base de financiamento – a 
Seguridade Social não é financiada por única 
fonte de receita, mas por diversas delas. Assim, o 
sistema é custeada pela União, por contribuições 
sociais devidas por empresas e trabalhadores, por 
contribuições devidas por clubes de futebol, 
concursos de prognósticos, leilões de produtos 
apreendidos pela Receita Federal, dentre outras. 

E) Irredutibilidade do valor dos benefícios – as 
contribuições devem respeitar a capacidade 
contributiva, ou seja, “quem ganha mais paga 
mais quem ganha menos paga menos”. Trata-se, 
portanto, de critérios de justiça na hora de 
contribuir “de pagar as contribuições mensais” 
destinadas ao custeio da Seguridade Social.  

 
19 - Os sistemas nacionais de seguridade social se 
financiam geralmente através das seguintes fontes de 
receita:  
I. As contribuições à seguridade social de empregados e 

empregadores sobre a folha de salários 
II. Os impostos, que podem ser uma parte da receita geral 

do governo ou um imposto vinculado especialmente a 
tais finalidades 

III. As receitas de investimentos  
IV. Os desembolsos privados o prêmios de seguros. 
Estão CORRETAS: 

A) Apenas uma alternativa. 
B) Apenas duas alternativas. 
C) Todas alternativas. 
D) Apenas três alternativas. 
E) Nenhuma das alternativas. 

 
 
 

20 - São Beneficiários diretos do Programa de Aquisição de 
Alimentos da Agricultura Familiar – PAA, EXCETO: 

A) Comunidades naturalistas. 
B) Agroextrativistas. 
C) Quilombolas. 
D) Comunidades indígenas. 
E) Entidades Socioassistenciais. 

 
21 - Os princípios éticos norteadores do projeto profissional 
do Assistente Social estão fundados no ideário da 
modernidade, que apresenta a questão central da liberdade do 
ser social no coração da reflexão ética; ser social que se 
constitui pelo trabalho e dispõe de capacidade teleológica 
consciente, afirmando-se como produto e sujeito da história. 
Dentre eles, destacam-se, EXCETO: 

A) A defesa intransigente dos direitos humanos contra 
todo tipo de arbítrio e autoritarismo. 

B) O reconhecimento da liberdade como valor ético 
periférico, que requer o reconhecimento da 
autonomia, emancipação e parcial expansão dos 
indivíduos sociais e de seus direitos. 

C) A defesa, aprofundamento e consolidação da 
cidadania e da democracia, entendida como 
socialização da participação política, da cultura e da 
riqueza produzida. 

D) O posicionamento a favor da equidade e da justiça 
social, que implica a universalidade no acesso a 
bens e serviços e a gestão democrática.  

E) O empenho na eliminação de todas as formas de 
preconceito e a garantia do pluralismo.  

 
22 - Sobre a contra-reforma do Estado e trabalho em saúde no 
serviço público nos governos FHC é INCORRETO afirmar: 

A) A centralidade dos trabalhadores na implementação ou 
não e seu potencial de resistência se relacionam 
indiretamente ao processo de reestruturação produtiva 
ocorrido no interior dos serviços públicos, que passa 
essencialmente pela fragmentação dos trabalhadores a 
partir da terceirização, da inclusão de novas 
modalidades de contratação, pela reestruturação das 
carreiras, introduzindo a diferenciação salarial entre 
trabalhadores na não ativa e entre ativos e 
aposentados, dentre outras questões. 

B) A contra-reforma do Estado é implementada de forma 
mais incisiva no Brasil a partir da década de 1990.  

C) Segundo alguns autores os trabalhadores do serviço 
público são um componente crítico das reformas a 
serem implementadas no setor público, podendo atuar 
como indutores da mudança ou importantes elementos 
de resistência à mesma.  

D) Sendo a origem de seus salários o Fundo Público e seu 
trabalho desenvolvido no interior do Estado, a 
contrarreforma do Estado incide diretamente sobre 
suas condições de trabalho. 

E) No Brasil, os trabalhadores organizados constituíram 
um importante movimento de resistência às reformas 
neoliberais de Fernando Henrique Cardoso, ainda que 
atuando de forma politicista.  

 
 



 

 

23 - A atuação do Serviço Social na área da saúde consiste 
em, EXCETO: 

A) Estar articulado e sintonizado ao movimento dos 
trabalhadores e de usuários que lutam pela real 
efetivação do SUS. 

B) Conhecer as condições de vida e trabalho dos 
usuários bem como os determinantes sociais que 
interferem no processo saúde-doença. 

C) Facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos 
serviços de saúde da instituição e da rede de 
serviços e direitos sociais, bem como de forma 
compromissada e criativa submeter à 
operacionalização de seu trabalho aos rearranjos 
propostos pelos governos que descaracterizam a 
proposta original do SUS de direito, ou seja, 
contido no projeto de Reforma Sanitária. 

D) Buscar a necessária atuação em equipe tendo em 
vista a interdisciplinaridade da atenção em saúde. 

E) Estimular a intersetorialidade, tendo em vista 
realizar ações que fortaleçam a articulação entre as 
políticas de seguridade social, superando a 
fragmentação dos serviços e do atendimento às 
necessidades sociais. 

 
24 - Referente ao Projeto Ético-Politico é INCORRETO 
afirmar: 

A) “É uma projeção coletiva que envolve sujeitos 
individuais e coletivos em torno de uma 
determinada valorização ética que está intimamente 
vinculada a determinados projetos societários 
presentes na sociedade que se relacionam com os 
diversos projetos coletivos (profissionais ou não) 
em disputa na mesma sociedade”. 

B) A gênese do Projeto Ético-Político do Serviço 
Social brasileiro está localizado na segunda metade 
dos anos 70, avançou nos anos 80, consolidou-se 
nos anos 90 pelo amadurecimento político-
organizativo da categoria através de suas entidades 
e de seus fóruns deliberativos. Contudo está 
dialeticamente em construção. 

C) Nos anos 70, com o Código de Ética de 1976 se deu 
a virada histórica, pois com ele se deu a ruptura 
ética e ideo-política do Serviço Social com a 
perspectiva neotomista, com o funcionalismo e 
estrutural-funcionalismo, se buscava expressar a 
articulação da organização da categoria e do debate 
da formação profissional com a concepção  ético-
política do fazer profissional. 

D) Tratou-se da primeira tentativa de tradução não só 
legitima como legal a inversão ético-política 
amarrando seus compromissos aos das classes 
trabalhadoras.                                

E) No Projeto Ético-Político do Serviço Social, estão 
explícitos os compromissos assumidos pelo 
coletivo da categoria profissional. 

 
 
 
 
 
 

PARTE II – Questões Objetivas de Português 
 

TEXTO 1 
Um ano depois, Fukushima continua insegura 

 
Um ano depois do terremoto submarino de magnitude 9 e 
do tsunami que devastou a costa nordeste do Japão, no dia 
11 de março de 2011, o país contabiliza mais de 15.000 
mortos e 340.000 refugiados. A economia também sentiu 
os efeitos da tragédia e registrou um inédito déficit de 5,4 
bilhões de dólares. Em um país conhecido pela precisão e 
perfeccionismo, Fukushima permanece sendo um grande 
sinal de incerteza. 
Relatos mostram que os técnicos que trabalham em 
Fukushima ainda não conseguiram medir com exatidão os 
riscos do reator. A limpeza da planta nuclear pode demorar 
cerca de 40 anos. 
Engenheiros e eletricistas estão entre as 3.600 pessoas que 
trabalham no local todos os dias. Pelo menos 167 pessoas 
já não podem trabalhar em usinas nucleares, pois a 
exposição à radiação superou os 100 millisieverts (Sievert 
(Sv) é a unidade usada para medir os efeitos biológicos da 
radiação. 
Apesar do discurso oficial, a planta no centro do desastre 
nuclear está longe de ser segura. A Tepco (Tokyo Electric 
Power), que administra a central Fukushima Daiichi, e o 
governo japonês dizem que os reatores afetados pelo 
tsunami estão todos em um "estado de desligamento frio" e 
estão ansiosos para passar a impressão de que resta apenas 
fazer limpeza do local. Eles reconhecem que o trabalho 
deve durar algumas décadas, mas mesmo assim insistem 
em dizer que a situação está sob controle.  
 
25 - A intenção do texto é: 

A) Informar acerca dos fatos que precedem a um ano 
do terremoto submarino no Japão. 

B) Relatar as mais recentes análises sobre a 
recuperação do Japão após o terremoto submarino 
de 2011. 

C) Fazer um contraponto entre o discurso oficial e os 
notórios avanços da recuperação do Japão. 

D) Calcular a média de duração dos trabalhos 
necessários à recuperação do Japão após o 
terremoto de 2011. 

E) Revelar como são feitos os cálculos da influência 
da radiação nas pessoas. 

 
26 - “A economia também sentiu os efeitos da tragédia e 
registrou um inédito déficit de 5,4 bilhões de dólares.” O 
período é composto de duas orações que: 

A) Poderia ter a conjunção omitida, já que a relação de 
adição está implícita nas próprias informações 
contidas nas coordenadas. 

B) Explicam uma oração do período anterior. 
C) Estabelecem uma relação de ideia principal e sua 

conclusão. 
D) São independentes entre si, porém seria impossível 

compreendê-las se estivessem sozinhas. 
E) A partir da conjunção ‘e’ estabelecem uma relação 

sequencial entre si. 
 



 

 

27 - Em qual das alternativas há duas palavras que se opõem 
diretamente no texto em relação  aos avanços da recuperação 
do país tratado na reportagem? 

A) Técnicos- exatidão 
B) Medir-exatidão 
C) Precisão-incerteza 
D) Desastre- segura 
E) Desligamento- ansiosos 

 

28 - “Um ano depois do terremoto submarino de magnitude 9 e 
do tsunami que devastou a costa nordeste do Japão, no dia 11 
de março de 2011, o país contabiliza mais de 15.000 mortos e 
340.000 refugiados. A economia também sentiu os efeitos da 
tragédia e registrou um inédito déficit de 5,4 bilhões de dólares. 
Em um país conhecido pela precisão e perfeccionismo, 
Fukushima permanece sendo um grande sinal de incerteza.” 
A respeito da pontuação do texto, está correto observar: 

A) as vírgulas presentes no primeiro período indicam uma 
enumeração. 

B) que os pontos finais no interior dos períodos servem 
para indicar o final de uma oração declarativa e o início 
de outra. 

C) se houvesse um ponto de exclamação no final do 
segundo período o texto teria mais impacto sobre o 
leitor. 

D) a vírgula no interior do primeiro período isola um 
aposto em forma de numeral. 

E) o texto deveria ser encerrado por reticências. 
 

TEXTO 2 

 
 

29 - O texto acima pode ser definido como: 
A) De opinião. O autor usa imagem e texto verbal para 

atingir o público leitor com sua visão pessoal de um fato 
público ou polêmico. 

B) De opinião. O autor interessa-se apenas pela sua visão 
dos fatos, sem considerar nenhuma questão pública ou 
social. 

C) Jornalístico, pois fica clara a opção do autor em 
distanciar-se do fato, tratando-o de maneira objetiva. 

D) Artístico, já que a maior parte dele é tomada pelo 
desenho no qual o autor tenta divulgar seu dom. 

E) Jornalístico. O meio de circulação de um texto é que vai 
defini-lo, por isso a charge sempre deve tratar de 
assuntos políticos e sociais para atingir seu público 
leitor. 

30 - A comparação entre o SUS e o boneco: 
A) Refere-se ao boneco usado para entreter os passantes 

ou aqueles que esperam o atendimento de algum 
serviço. 

B) Trata de um problema bem comum nas grandes 
cidades brasileiras que a poluição visual que hoje não 
só se faz com o uso de outdoors, mas também com os 
bonecos ‘joão bobo’. 

C) Trata-se de uma figura de linguagem chamada 
‘metonímia’ na qual a parte de um objeto é tomada 
pelo todo de uma situação. 

D) Metaforiza a ação de ir e vir na busca de atendimento. 
Apesar de ter um objetivo a ação se torna repetitiva e 
sem resultados, ligando-a ao movimento do boneco. 

E) É apenas uma metáfora e deve ser entendida como 
uma referência para facilitar o entendimento dos 
menos informados, já que faz parte de um texto 
jornalístico. 

 
31 - A repetição de ‘vou e volto’ no texto: 

A) revela a brevidade da ação. 
B) demonstra o humor de uma situação pontual e 

momentânea. 
C) esconde o drama de uma situação. 
D) reafirma a condição de improbabilidade da ação. 
E) indica que a situação teve um tempo duradouro. 

 
32 - No termo ‘em relação ao’, o nome relação é regido por 
preposição. Em qual das alternativas abaixo o nome é regido 
por preposição corretamente? 

A) Os navios negreiros, em cujos donos eram traficantes, 
foram revistados. Ninguém conhecia o traficante com 
quem  o fazendeiro negociava. 

B) Os encargos aos quais  nos obrigaram são aqueles que 
o diretor se referia. 

C) Quanto a amigos, prefiro João a Paulo, por quem sinto 
menos simpatia. 

D) Eles, com ar entristecidos, dirigiram-se ao salão onde 
se encontravam as vítimas do acidente. 

E) Ele informou os colegas de que havia perdido os 
documentos cuja originalidade duvidamos. 

 
33 - Em qual dos trechos retirados de uma reportagem abaixo 
há um erro no emprego da pontuação? 

A) Em entrevista ao tabloide inglês, Madonna conta 
como está sua vida após a separação do cineasta Guy 
Ritchie: "Eu não vou mentir, está sendo bem 
complicado cuidar de quatro crianças e fazer todo o 
trabalho que eu faço.” 

B) A rainha do pop Madonna, disse ao tabloide The Sun 
que está sendo difícil cuidar dos quarto filhos sendo 
mãe-solteira. 

C) "Todo mundo sempre algo a dizer sobre o jeito em 
que eu vivo a minha vida", reclama; "Mas no fim das 
contas eu faço o melhor que posso e se as pessoas não 
gostam isso é problema delas". 

D) A cantora ainda afirma que "às vezes eu levo isso 
numa boa, mas outras vezes é uma batalha". 

E) Madonna usou suas experiências de mãe-solteira 
como inspiração para algumas faixas de seu novo 
álbum, "MDNA", que será lançado em 26 de março. 



 

 

34 - Em qual das alternativas NÃO houve erro de 
colocação pronominal? 

A) Nosso estudo demonstra que, sob certas condições, 
o derretimento da cobertura de gelo da Groenlândia 
se torna irreversível. 

B) A cobertura de gelo da Groenlândia está mais 
sensível ao aquecimento global do que se pensava, 
já que uma elevação relativamente pequena da 
temperatura no longo prazo  derreteria-a 
completamente, segundo um estudo publicado neste 
domingo. 

C) Chegando a 3.000 metros de espessura em alguns 
lugares, a cobertura de gelo hoje  beneficia- se do 
efeito protetor de altitudes maiores e mais frias. 

D) Além disso, porções de terra expostas pelo gelo 
absorvem radiação por serem mais escuras e não 
refletirem a luz. À medida que se aquecem, elas 
ajudam a derreter -lhe em seus arredores. 

E) "Se a temperatura global superar o limiar 
significativamente a longo prazo, o gelo continuará 
a derreter e não recuperará - se, mesmo se o clima 
voltar, após milhares de anos, aos níveis pré-
industriais", acrescentou. 

 
35 - Em qual dos trechos ocorreu crase e não foi 
empregado o acento grave? 

A) "Ofereço minhas condolências às famílias e entes 
queridos daqueles que perderam a vida e ao povo 
do Afeganistão, que suportou muita violência e 
sofrimento", disse Obama em uma declaração por 
escrito.  

B) O lateral Thiago Carleto ignorou uma lição básica 
no futebol que é não dar carrinho dentro da área e, 
em uma disputa próxima à linha de fundo, derrubou 
Galhardo.   

C) As antiguidades, que são de pedra caliça, pertencem 
à tumba de Eimb Hur, um dos mais importantes 
personagens da VI dinastia, e têm inscritos em 
hieróglifo o nome e os títulos do proprietário da 
sepultura. 

D) Segundo o comunicado divulgado neste domingo 
pelo Ministério das Relações Exteriores egípcio, 
ainda é necessário especificar a data na qual as 
autoridades espanholas entregarão as peças à 
embaixada egípcia em Madri. 

E) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou o 
Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, as 
15h15, depois de uma semana de internação. 

 
 
 
 
 
 
 

36 - Assinale o trecho em que não houve erro de grafia de 
nenhuma palavra. 

A) O mascote da Copa do Mundo de 2014 será um 
Tatu, animal em extinsão. 

B) De acordo com a revista Veja, antes de anunciarem 
o Tatu como mascote, será preciso resistrar a marca 
na Europa. 

C) A presença do Tatu, espécie Tatu-bola, como 
candidato a mascote teve influência da Associação 
Caatinga, ONG cearense voltada à prezervação 
ambiental. 

D) A entidade promoveu campanha pleiteando a 
espécie como representante do Mundial, destacando 
que o animal se curva, “transformando-se em uma 
bola”, quando ameaçado de caça. 

E) O Tatu derrotou o Sací, figura preferida do ministro 
do Esporte, Aldo Rebelo. A onça e a arara também 
agradavam o ministro como candidatos a mascote 
da Copa do Mundo. 

 
 
PARTE III – Questões Dissertativas Específicas 
 
37 - O Estado de BemEstar foi constituído a partir de que 
crise econômica? 
R: __________________________________________ 
 
 
38 - O Principal serviço oferecido no Centros de 
Referência da Assistência Social – CRAS é que programa? 
R: __________________________________________ 
 
 
39 - Indique 4 eixos estruturais do Sistema Único de 
Assistência Social: 
R: __________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
 
40 - No final de 2003, o governo federal instituiu o 
Programa Bolsa Família, integrando quatro programas 
federais que são? 
R: __________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
 

 
 
 




