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Balanço   
Carlos Drummond de Andrade  

A pobreza do eu 
a opulência do mundo 
 
A opulência do eu 
a pobreza do mundo 
 
A pobreza de tudo 
a opulência de tudo 
 
A incerteza de tudo 
na certeza de nada. 
 
1) A palavra opulência pode ser substituída sem alte-
ração de sentido pela palavra: 
 
A) Sabedoria; 
B) Abundância; 
C) Humildade; 
D) Magnitude; 
E) Enaltecimento.     
 
2) A correlação entre título e texto pode ser retratada 
por está conjunturado através de: 
 
A) Um jogo de ambiguidade que reitera de forma re-
missiva um todo enunciado; 
B) Uma diretriz polissêmica que confluencia de forma 
ambígua as duas primeiras estrofes; 
C) Uma visão que permeia a antítese através de uma 
diretriz polissêmica; 
D) Confluenciando uma paráfrase, o texto norteia os 
aspectos polissêmicos de origem paradoxal; 
E) O paradoxo é a característica primordial que nor-
teia a relação do texto e título. 
 

CHARGE PARA AS QUESTÕES 3 E 4 
 

3) Quanto aos aspectos morfossintáticos da charge, 
pode-se concluir que: 
 
I. A acentuação do nome, LUIZA, ocorre pelo mesmo 
motivo da palavra Luíz. 
II. Nos aspectos sintáticos a charge apresenta cinco 
adjuntos adnominais. Expressos morfologicamente 
por artigos, numeral e adjetivo.  
III. Voltar pra o Canadá consiste em uma estrutura 
consecutiva advinda de uma expressividade anterior. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) alternativa(s): 
 
A) I e II; 
B) I e III; 
C) II e III; 
D) I, II e III; 
E) III. 
 
4) O segundo balão apresenta o verbo, VOLTAR. 
Acerca deste verbo pode-se concluir que: 
 
I. Poderia caber uma crase, se o nome do país fosse 
França. 
II. É classificado como transitivo indireto, haja vista 
que, liga-se a seu complemento com auxilio de uma 
preposição. 
III. Assume uma conjugação imperativa de remissivi-
dade informal, pois o correto deveria ser volte, haja 
vista que se dá uma ordem. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) alternativa(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) III. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 5, 6 E 7 
 
Há uma semana, o governo da China inaugurou a 
ponte da baía de Jiaodhou, que liga o porto de Qing-
dao à ilha de Huangdao. Construído em quatro anos, 
o colosso sobre o mar tem 42 quilômetros de exten-
são e custou o equivalente a R$ 2,4 bilhões. 
Há uma semana, o DNIT escolheu o projeto da nova 
ponte do Guaíba, em Ponte Alegre, uma das mais 
vistosas promessas da candidata Dilma Rousseff. 
Confiado ao Ministério dos Transportes, o colosso 
sobre o rio deverá ficar pronto em quatro anos. Com 
2,9 quilômetros de extensão, vai engolir R$ 1,16 bi-
lhões. 
Intrigado, o matemático gaúcho Gilberto Flach resol-
veu estabelecer algumas comparações entre a ponte 
do Guaíba e a chinesa. Na edição desta segunda-
feira, o jornal Zero Hora publicou o espantoso con-
fronto numérico resumido no quadro a seguir: 
 

PORTUGUÊS 



 

CONCURSO PÚBLICO PRINCESA ISABEL 
ASSISTENTE SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS)  - 2 - 

 

Os números informam que, se o Guaíba ficasse na 
China, a obra seria concluída em 102 dias, ao preço 
de R$ 170 milhões. Se a baía de Jiadhou ficasse no 
Brasil, a ponte não teria prazo para terminar e seria 
calculada em trilhões. Como o Ministério dos Trans-
portes está arrendado ao PR, financiado por propi-
nas, barganhas e permutas ilegais, o País do Carna-
val abrigaria o partido mais rico do mundo. 
Corruptos existem nos dois países, mas só o Brasil 
institucionalizou a impunidade. Se tentasse fazer na 
China uma ponte como a do Guaíba, Alfredo Nasci-
mento daria graças aos deuses se o castigo se limi-
tasse à demissão. 
Dia 19/07/11, o Tribunal chinês sentenciou a execu-
ção de dois prefeitos que estavam envolvidos em 
desvio de verba pública. 
(Adotada esta prática no Brasil, teríamos que eleger 
um Congresso por ano) 
http://www.dignow.org/post/ponte-que-o-pariu-2424483-17068.html 

 
5) Escrever um texto segue algumas diretrizes. Estas 
por sua vez norteiam o significado do texto. O último 
parágrafo se caracteriza por: 
 
A) Apresentar uma estrutura oracional com valor con-
clusivo ao anterior; 
B) Apresentar uma estrutura oracional com valor con-
secutivo ao anterior; 
C) Apresentar uma estrutura oracional com valor cau-
sativo ao anterior; 
D) Apresentar-se em forma de uma explicação em 
detrimento aos outros; 
E) A conformidade é algo que permeia de forma enfá-
tica o parágrafo. 
 
6) Observando a planilha presente no texto pode-se 
concluir que a única alternativa CORRETA é: 
 
A) O tempo de construção da ponte possui divergen-
tes significados; 
B) O tempo de construção da ponte por Km possui 
convergentes significados; 
C) A correlação existente entre as pontes apresen-
tam-se em grandezas diretamente proporcionais; 
 
 

D) A correlação existente entre as pontes apresen-
tam-se em grandezas inversamente proporcionais; 
E) As alternativas anteriores não apresentam corretos 
significados. 
 
7) A coesão textual, dentre outros atributos, é um arti-
fício usado para deixar o texto compreensivo. Obser-
vando o fragmento abaixo, percebe-se que o termo 
em destaque possui uma coesão: 
 
“Confiado ao Ministério dos Transportes, o colosso 
sobre o rio deverá ficar pronto em quatro anos. Com 
2,9 quilômetros de extensão, vai engolir R$ 1,16 bi-
lhões.” 
 
A) Metafórica; 
B) Siléptica; 
C) Catafórica; 
D) Comparativa; 
E) Anafórica. 
 
8) A gravura abaixo mostra uma bula. Sabe-se que 
estamos falando de um tipo de texto. Sendo assim, 
este apresenta uma característica que o predetermi-
na. Sabe-se que estamos falando da:  
 

 
 
A) Informação; 
B) Descrição; 
C) Dissertação; 
D) Exposição; 
E) Injunção. 
 
9) A regência verbal estuda a relação entre verbo e 
preposição. Alguns destes verbos apresentam seme-
lhança quanto à regência. O verbo lembrar, presente 
no primeiro balão, apresenta a mesma regência do 
verbo em destaque na frase: 
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A) Devemos assistir às aulas de português; 
B) Ao namorado custou a espera de um casamento 
vindouro; 
C) Aspirar à aprovação do concurso é um direito nos 
assiste; 
D) A criança se abraçou com o pai, tamanho era o 
seu medo do escuro; 
E) Namorar a Luiza acarretou em seu casamento. 
 
10) Das palavras acentuadas na charge. Conclui-se 
que: 
 
A) CÂNCER e INCRÍVEL: são acentuadas pela mes-
ma regra; 
B) VOCÊ e QUÊ: são acentuadas por serem palavras 
monossilábicas terminada em E; 
C) CARDÍACO e INCRÍVEL: possuem confluência 
quanto à acentuação; 
D) CARDÍACO: é acentuada por ser uma palavra pa-
roxítona terminada em O; 
E) O nome, ZECA, está sem acento agudo. Deixando 
esta palavra incorreta gramaticalmente.  

11) O crack é uma droga de alto poder viciante, com-
posta de pasta de cocaína e bicarbonato de sódio. 
Vendida em forma de pedra e fumado em cachimbo, 
a substância produz um efeito de euforia que dura 
alguns minutos, ao fim dos quais o usuário sofre de-
pressão e é levado a consumir mais. A droga surgiu 
nos Estados Unidos nos anos 1980. Em 1990 o pre-
feito de Washington, foi preso por uso e porte de 

crack, causando um escândalo na mídia internacio-
nal. Desde então, o país conseguiu reverter os índi-
ces de criminalidade associados ao entorpecente, 
com medidas policiais, de saúde e campanhas educa-
tivas. 
 
O prefeito de Washington era: 
 
A) Marion Barry; 
B) David Belgium; 
C) Irving Frees; 
D) Peter Stewart; 
E) Robert Murray. 
 
12) Desde 1999, a moeda que passou a ser usada 
pelos europeus há uma década já era corrente entre 
os mercados financeiros. Nesse ano, os governos 
aboliram moedas locais como na Alemanha, na Itália, 
a peseta espanhola e o franco (belga e francês) nas 
transações comerciais entre países. O objetivo era 
unir mais as nações, em um bloco com maior repre-
sentação política, e gerar mais desenvolvimento eco-
nômico, pois o sistema monetário integrado facilitaria 
o comércio e os negócios entre os países. 
 
A moeda que entrou oficialmente em circulação em 
10 anos como moeda única corrente em países que 
compõem a União Europeia (UE) e as antigas moe-
das da Alemanha e Itália, estas últimas abolidas pela 
primeira, são, RESPECTIVAMENTE: 
 
A) O Euro;  a Lira e o Marco; 
B) O Euro; o Marco e a Lira; 
C) A Libra; os Pounds e o Marco; 
D) O Marco; os Pounds e o Euro; 
E) O Euro; a Marco e a Libra. 
 
13) 2012 (MMXII) é o atual ano, bissexto, que teve 
início num domingo (1º de janeiro) do calendário 
gregoriano. Há uma enorme variedade de crenças 
populares sobre o ano de 2012, que são geralmente 
consideradas como não-científicas: 
 
I. No dia 1º de Janeiro de 2012, um Sismo de 
magnitude 7.0 na escala de Richter atinge a região 
das ilhas Izu no sudeste da China. 
II. As Nações Unidas designam 2012 como o Ano 
Internacional da Energia Sustentável para todos. 
III. Em 1 de Janeiro de 2012, entra em vigor a lei que 
proíbe os eventos conhecidos como "touradas" na 
região da Catalunha, México.  
IV. Em 10 de Janeiro de 2012, um Terremoto de 
magnitude 7.3 na escala richter atinge a ilha de 
sumatra.  
V. Em 13 de Janeiro, o Cruzeiro Costa Concordia da 
companhia italiana Costa Crociere S.p.A. naufraga no 
mar mediterrâneo próximo a ilha de Giglio na Itália 
deixando vários mortos e feridos. 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas; 
B) Estão corretas I, II, III e IV; 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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C) Estão corretas I, II, III e V; 
D) Estão corretas II, IV e V; 
E) Estão corretas II, III, IV e V. 
 
14) “Depois de passar na Câmara dos Deputados no 
dia 5 de maio de 2010, a lei foi sancionada no Sena-
do por 33 votos a favor, 3 abstenções e 23 votos con-
trários. O debate entre os parlamentares durou 14 
horas. Fora do Legislativo, grupos que se opunham à 
proposta (formados por católicos) e de apoio aos ho-
mossexuais fizeram protestos”. 
 
O primeiro país da América Latina e o décimo no 
mundo a legalizar a união entre pessoas do mesmo 
sexo é: 
 
A) A Bolívia; 
B) O Brasil; 
C) A Argentina; 
D) A Venezuela; 
E) O México. 
 
15) “Pela sua extensão, este foi considerado o pior 
vazamento de petróleo da história americana. Estima-
tivas iniciais do governo e da empresa BP apontavam 
o derramamento de 5 mil barris de petróleo cru por 
dia, o equivalente a 800 mil litros. No dia 27 de maio, 
porém, devido ao alerta de cientistas, foi verificado 
um volume muito maior: de 12 a 25 mil barris diários. 
A quantidade acumulada é quase três vezes maior 
que o vazamento do navio petroleiro Exxon Valdez, 
ocorrido no Alasca em 24 de março de 1989, até en-
tão considerado o mais grave em águas norte-
americanas. Na ocasião, foram espalhados 250 mil 
barris (40,9 milhões de litros) de petróleo cru no mar, 
provocando a morte de milhares de animais. Tudo 
indica que, desta vez, a catástrofe será maior para o 
ecossistema”. 
 
Esse acidente ocorreu: 
 
A) No Canal do Panamá; 
B) No Golfo do México; 
C) No Atlântico Sul; 
D) Na Baía de Guanabara; 
E) No estreito de Magalhães. 
 
16) Há cerca de 63 anos, no dia 1º de outubro de 
1949, a ____________________ transformou o ter-
ceiro maior país do planeta - e o mais populoso – nu-
ma República Popular socialista. 
 
A alternativa abaixo que melhor preenche a lacuna 
acima é: 
 
A) Revolução Francesa; 
B) Revolução Chinesa; 
C) Revolução Cubana; 
D) Revolução Japonesa; 
E) Revolução Coreana. 
 

17) Princesa Isabel é um município brasileiro do esta-
do da Paraíba que localiza-se a uma latitude 
07º44'12" sul e a uma longitude 37º59'36" oeste, es-
tando a uma altitude de 683 metros. Sua população 
estimada em 2010 é de 21283 habitantes, possui uma 
área de 368 km² e pertence à microrregião: 
 
A) Do Sertão; 
B) Do Agreste; 
C) Da Serra do Teixeira; 
D) Da Serra do Bodopitá; 
E) Da Borborema. 
 
18) Vários foram os ícones culturais da história do 
município de Princesa Isabel. Dentre eles podemos 
destacar aquele que foi escultor, músico e pintor. Fez 
o altar de São Francisco, situado no instituto Frei   
Anastácio e Senhor Morto, localizado na igreja matriz 
da cidade. Este é: 
 
A) Antônio Cândido Fonseca (Mestre Cândido); 
B) Antônio Belarmino Barbosa (Mestre Belinho); 
C) Teotônio Feitosa Pereira (Mestre Feitosa); 
D) Teotônio Belarmino Feitosa (Mestre Tonho); 
E) Eurípides Cavalcante Pereira (Mestre Pereira). 
 
19) “Naquele tempo, o carro de boi coletava o lixo de 
toda a cidade. Nos dias de feira, quando trabalhando, 
as pessoas o agradavam dando um abacaxi ou uma 
outra fruta. Contam os populares que Mimoso era 
grande boi avermelhado, daqueles que, se fosse hoje, 
qualquer pessoa adoraria ter uma foto em casa, uma 
verdadeira capa de calendário, contudo, para nossa 
tristeza até o momento nunca foi encontrada uma fo-
tografia do legendário animal. O que impressiona é 
saber que mesmo sendo enorme e com chifres intimi-
dadores, ele nunca atacou ninguém, pelo contrário, 
era extremamente dócil e todos podiam alisar seu 
pêlo, sendo que os mais corajosos subiam no lombo 
e era uma farra só.” (Laurindo Medeiros – Colabora-
dor Cultural). 
 
O trecho acima trata de um personagem bem conhe-
cido do município de Princesa Isabel (PB), de uma 
história que já faz parte do folclore local, conhecida 
como: 
 
A) “O Boi do Lixo”; 
B) “O Carro de Boi”; 
C) “O Touro Manso”; 
D) “A Vaquejada do Boi Dócil”; 
E) “A Fúria do Mimoso”. 
 
20) A morte de João Pessoa pôs fim à sedição de 
Princesa, que perdeu seu objetivo, mas provocou um 
efeito inesperado. Vargas havia perdido a eleição e 
as tentativas de conspiração para um golpe já haviam 
sido rejeitadas pelo próprio e também por João Pes-
soa. Este teria chegado a dizer que "preferia dez Jú-
lios Prestes a uma revolução". O assassinato, entre-
tanto, reacendeu os ânimos da Aliança Liberal.  
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O crime me foi apresentado como obra dos 
“perrepistas” e o corpo do governador levado para 
sepultamento da Paraíba ao Rio de Janeiro. Em cada 
porto no percurso, uma parada e discursos inflama-
dos. 
 
O episódio acima trata da Revolta de Princesa, nos 
últimos anos da República do Café com Leite, cujo 
presidente do Brasil na ocasião da guerra era: 
 
A) Epitácio Pessoa; 
B) Arthur Bernardes; 
C) Washington Luís; 
D) Rodrigues Alves; 
E) Getúlio Vargas. 

21) O Estatuto do Idoso, que completou oito anos em 
2011, foi instituído com o objetivo de regular os direi-
tos assegurados às pessoas com idade igual ou su-
perior a 60 (sessenta) anos. Acerca do Estatuto do 
Idoso, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) O idoso goza de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, com prejuízo da prote-
ção integral de que o Estatuto do Idoso, assegurando-
lhe, por esta lei, todas as oportunidades e facilidades, 
para preservação de sua saúde física, mental, intelec-
tual e espiritual e social, além de seu aperfeiçoamen-
to moral e social; 
B) É obrigação da família, da comunidade, da socie-
dade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 
absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao es-
porte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, 
à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária; 
C) Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de ne-
gligência, discriminação, violência, crueldade ou    
opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação 
ou omissão, será punido na forma da lei; 
D) A inobservância das normas de prevenção impor-
tará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica 
nos termos da lei; 
E) Todo cidadão tem o dever de comunicar à autori-
dade competente qualquer forma de violação a esta 
Lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhe-
cimento. 
 
22) Estatuto do Idoso - ART. 2 ao 6. O Estatuto do 
Idoso garantiu em seu texto legal uma série de garan-
tias, dentre as quais estão à prioridade a: 
 
A) Atendimento preferencial imediato e individualizado 
junto aos órgãos públicos, podendo, junto aos órgãos 
privados prestadores de serviços à população, esse 
atendimento ocorrer de forma prioritária e coletiva; 
B) Prioridade no recebimento da restituição do Impos-
to de Renda; 

C) Preferência na formulação e na execução de políti-
cas sociais, econômicas e culturais públicas e priva-
das específicas; 
D) Destinação privilegiada de recursos públicos nas 
áreas relacionadas com a saúde e a lazer do idoso; 
E) Viabilização de formas alternativas, a serem deter-
minadas em Lei específica, de participação, ocupação 
e convívio do idoso com outros idosos de sua gera-
ção, de forma a promover a política de inclusão social 
do idoso. 
 
23) Acerca do Estatuto do Idoso, é CORRETO afirmar: 
 
A) É assegurado ao Idoso por meio do Poder Público, 
através do SUS- Sistema Único de Saúde, o forneci-
mento gratuito de medicamentos, prioritariamente os 
de uso continuado, bem como próteses, órteses e ou-
tros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou 
reabilitação do paciente; 
B) É vedada a discriminação do idoso nos planos de 
saúde pela cobrança de valores diferenciados em ra-
zão da idade; 
C) Os idosos portadores de deficiência ou com limita-
ção incapacitante terão atendimento diferenciado e 
preferencial em detrimento dos demais; 
D) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-
tratos contra idoso serão obrigatoriamente comunica-
dos pelos profissionais de saúde a quaisquer dos ór-
gãos que compõem o sistema de garantias de direitos 
dos idosos; 
E) As instituições de saúde e assistência social devem 
atender aos critérios mínimos para o atendimento às 
necessidades básicas do idoso, promovendo o treina-
mento e a capacitação continuada dos profissionais, 
assim como orientação aos cuidadores familiares e a 
formação de grupos de auto-ajuda.  
 
24) As Medidas Específicas de Proteção, dispostas 
no Estatuto da Criança e do Adolescente, podem ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como 
substituídas a qualquer tempo. Na aplicação dessas 
medidas levar-se-ão em conta as necessidades peda-
gógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortaleci-
mento dos vínculos familiares e comunitários. Assina-
le a alternativa que NÃO diz respeito aos princípios 
que regem a aplicação das Medidas Específicas de 
Proteção: 
 
A) Condição da criança e do adolescente como sujei-
tos de direitos: crianças e adolescentes são os titula-
res apenas dos direitos previstos no Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente e da Constituição Federal, e 
os seus pais ou responsáveis os titulares dos direitos 
previstos em outras Leis; 
B) Proteção integral e prioritária: a interpretação e 
aplicação de toda e qualquer norma contida no Esta-
tuto da Criança e do Adolescente deve ser voltada à 
proteção integral e prioritária dos direitos de que cri-
anças e adolescentes são titulares; 
C) Responsabilidade primária e solidária do poder 
público: a plena efetivação dos direitos assegurados a 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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crianças e a adolescentes pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente e pela Constituição Federal, salvo 
nos casos por esta expressamente ressalvados, é de 
responsabilidade primária e solidária das 3 (três) es-
feras de governo, sem prejuízo da municipalização do 
atendimento e da possibilidade da execução de pro-
gramas por entidades não governamentais; 
D) Interesse superior da criança e do adolescente: a 
intervenção deve atender prioritariamente aos interes-
ses e direitos da criança e do adolescente, sem preju-
ízo da consideração que for devida a outros interes-
ses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses 
presentes no caso concreto; 
E) Privacidade: a promoção dos direitos e proteção da 
criança e do adolescente deve ser efetuada no res-
peito pela intimidade, direito à imagem e reserva da 
sua vida privada. 
 
25) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
considera o ato infracional como a conduta descrita 
como crime ou contravenção penal. Acerca das dis-
posições do ECA sobre atos infracionais, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
A) São penalmente imputáveis os menores de dezoito 
anos, sujeitos às medidas previstas no ECA; 
B) O adolescente tem direito à identificação dos res-
ponsáveis pela sua apreensão, apenas nos casos em 
que não for informado acerca de seus direitos; 
C) Nenhum adolescente será privado de sua liberda-
de senão em flagrante de ato infracional ou por ordem 
escrita e fundamentada da autoridade judiciária com-
petente; 
D) A internação do adolescente, antes da sentença, 
pode ser determinada pelo prazo máximo de noventa 
dias;  
E) O adolescente civilmente identificado será submeti-
do à identificação compulsória pelos órgãos policiais, 
de proteção e judiciais, a fim de promover a exata 
identificação do adolescente.  
 
26) Verificada a prática do ato infracional, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente prevê a possibilidade da 
autoridade competente aplicar ao adolescente como 
medida sócio-educativa: 
 
A) Abrigo em entidade; 
B) Acolhimento institucional; 
C) Inclusão em programa oficial ou comunitário de 
auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicô-
manos; 
D) Inclusão em programa de acolhimento familiar; 
E) Colocação em família substituta.  
 
27) São atribuições do Conselho Tutelar, EXCETO: 
 
A) Expedir notificações solicitando, sempre que ne-
cessário, reforço policial para a execução de suas 
atividades; 
B) Atender e aconselhar os pais ou responsável, in-
clusive aplicando medidas como o encaminhamento a 

programa oficial ou comunitário de proteção à família, 
e a inclusão em programa oficial ou comunitário de 
auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicô-
manos; 
C) Promover a execução de suas decisões, podendo 
inclusive requisitar serviços públicos nas áreas de 
saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho 
e segurança; 
D) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato 
que constitua infração administrativa ou penal contra 
os direitos da criança ou adolescente; 
E) Representar ao Ministério Público para efeito das 
ações de perda ou suspensão do poder familiar, após 
esgotadas as possibilidades de manutenção da crian-
ça ou do adolescente junto à família natural.  
 
28) Podem-se citar como atribuições privativas do 
Assistente Social, EXCETO: 
 
A) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e a-
valiar estudos, pesquisas, planos, programas e proje-
tos na área de Serviço Social; 
B) Realizar e acompanhar estagiários em vistorias, 
perícias técnicas, laudos periciais, informações e pa-
receres técnicos sobre a matéria de Serviço Social e 
de Seguridade Social; 
C) Assessoria e consultoria e órgãos da Administra-
ção Pública direta e indireta, empresas privadas e 
outras entidades, em matéria de Serviço Social; 
D) Assumir, no magistério de Serviço Social tanto a 
nível de graduação como pós-graduação, disciplinas 
e funções que exijam conhecimentos próprios e ad-
quiridos em curso de formação regular; 
E) Treinamento, avaliação e supervisão direta de es-
tagiários de Serviço Social. 
 
29) Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de 
Assistente Social na respectiva região é competência 
do: 
 
A) Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS); 
B) Conselho Federal de Serviço Social (CFESS); 
C) Conselho Regional de Serviço Social (CRESS); 
D) Conselho Federal de Assistentes Sociais (CFAS); 
E) Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 
 
30) Aos Conselhos Regionais de Serviço Social, com-
pete aplicar sanções àqueles profissionais que infrin-
girem a Lei n.º 8.662, de 7 de junho de 1993, que dis-
põe acerca da profissão do Assistente Social. Dentre 
as penalidades possíveis de serem aplicadas aos in-
fratores, pode citar:  
 
A) Suspensão de um a três anos de exercício da pro-
fissão ao Assistente Social que, no âmbito de sua 
atuação, deixar de cumprir disposições da Lei n.º 
8.662/1993, tendo em vista a gravidade da falta; 
B) Multa no valor de uma a dez vezes a anuidade vi-
gente; 
C) Cancelamento parcial do registro profissional, de 
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um a três anos, que no âmbito de sua atuação, deixar 
de cumprir disposições do Código de Ética, tendo em 
vista a gravidade da falta; 
D) Cancelamento definitivo do registro, nos casos de 
extrema gravidade ou de reincidência contumaz; 
E) N.D.A. 
 
“A história recente da sociedade brasileira, polarizada 
pela luta dos setores democráticos contra a ditadura 
e, em seguida, pela consolidação das liberdades polí-
ticas, propiciou uma rica experiência para todos os 
sujeitos sociais. Valores e práticas até então secun-
darizados (a defesa dos direitos civis, o reconheci-
mento positivo das peculiaridades individuais e  soc i -
ais, o respeito à diversidade, etc.) adquiriram novos 
estatutos, adensando o elenco de reivindicações da 
cidadania. Particularmente para as categorias profis-
sionais, esta experiência ressituou as questões do 
seu compromisso ético-político e da avaliação da 
qualidade dos seus serviços. Nestas décadas, o Ser-
viço Social experimentou no Brasil um profundo pro-
cesso de renovação. Na intercorrência de mudanças 
ocorridas na sociedade brasileira com o próprio acú-
mulo profissional, o Serviço Social se desenvolveu 
teórica e praticamente, laicizou-se, diferenciou-se e, 
na entrada dos anos noventa, apresenta-se como 
profissão reconhecida academicamente e legitimada 
socialmente.” 
(Trecho Retirado do Código de Ética Profissional dos Assistentes 
Sociais) 
 
Acerca do Código de Ética Profissional do Assistente 
Social, responda as questões 31 à 33. 
 
31) No que se refere às relações com as instituições 
empregadoras, constituem direitos do assistente soci-
al, EXCETO: 
 
A) Dispor de condições de trabalho condignas, seja 
em entidade pública ou privada, de forma a garantir a 
qualidade do exercício profissional; 
B) Contribuir para a alteração da correlação de forças 
institucionais, apoiando as legítimas demandas de 
interesse da população usuária; 
C) Ter livre acesso à população usuária;  
D) Ter acesso a informações institucionais que se 
relacionem aos programas e políticas sociais e sejam 
necessárias ao pleno exercício das atribuições profis-
sionais; 
E) Integrar comissões interdisciplinares de ética nos 
locais de trabalho do profissional, tanto no que se re-
fere à avaliação da conduta profissional, como em 
relação às decisões quanto às políticas institucionais. 
 
32) No que se refere às relações do Assistente Social 
com a Justiça, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) É direito do assistente social, apresentar à justiça, 
quando convocado na qualidade de perito ou teste-
munha, as conclusões do seu laudo ou depoimento, 
sem extrapolar o âmbito da competência profissional 
e violar os princípios éticos contidos neste Código; 

B) É direito do assistente social, comparecer perante 
a autoridade competente, quando intimado a prestar 
depoimento, para declarar que está obrigado a guar-
dar sigilo profissional nos termos deste Código e da 
Legislação em vigor; 
C) É vedado ao assistente social depor como teste-
munha sobre situação sigilosa do usuário de que te-
nha conhecimento no exercício profissional, mesmo 
quando autorizado; 
D) Cabe ao profissional de Serviço Social aceitar no-
meação como perito (a) ou técnico jurídico, mesmo 
quando a situação não se caracterizar como área de 
sua competência; 
E) É dever do assistente social, aceitar nomeação 
como perito (a) ou atuar em perícia mesmo quando a 
situação não se caracterizar como área de sua atribu-
ição profissional, ou quando infringir os dispositivos 
legais relacionados a impedimentos ou suspeição. 
 
33) Em relação sobre a Observância, Penalidades, 
Aplicação e Cumprimento do Código de Ética profis-
sional; NÃO constitui como infração disciplinar do As-
sistente Social: 
 
A) Não cumprir, no prazo estabelecido, determinação 
emanada do órgão ou autoridade dos Conselhos, em 
matéria destes, depois de regularmente notificado; 
B) Exercer a Profissão quando impedido de fazê-lo, 
ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos 
não inscritos ou impedidos; 
C) Possuir ampla autonomia no exercício da Profis-
são, não sendo obrigado a prestar serviços profissio-
nais incompatíveis com as suas atribuições, cargos 
ou funções; 
D) Participar de instituição que, tendo por objeto o 
Serviço Social, não esteja inscrita no Conselho Regio-
nal; 
E) Fazer ou apresentar declaração, documento falso 
ou adulterado, perante o Conselho Regional ou Fede-
ral. 
 
34) A seguridade social compreende um conjunto in-
tegrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e 
da sociedade, destinadas a assegurar os direitos rela-
tivos à saúde, à previdência e à assistência social, 
competindo ao Poder Público, segundo os termos da 
lei, organizar a seguridade social. Acerca dos precei-
tos constitucionais que tratam sobre a Seguridade 
Social, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) A seguridade social será financiada exclusivamen-
te pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Municípios, mediante recursos provenientes em 
cada um de seus orçamentos, além das suas respec-
tivas contribuições sociais; 
B) A universalidade da cobertura e do atendimento, a 
uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 
às populações urbanas e rurais são exemplos de ob-
jetivos a partir dos quais se deve organizar a seguri-
dade social do Brasil; 
C) As receitas dos Estados, do Distrito Federal, dos 
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Municípios e dos Territórios destinadas à seguridade 
social constarão dos respectivos orçamentos, inte-
grando, inclusive, o orçamento da União; 
D) Os benefícios ou serviços da seguridade social 
poderão ser criados, majorado ou estendido por meio 
de lei, independentemente da existência de uma cor-
respondente fonte de custeio total; 
E) A proposta de orçamento da seguridade social se-
rá elaborada de forma individualizada por cada um 
dos órgãos responsáveis pela saúde, previdência so-
cial e assistência social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orça-
mentárias, criando-se uma única área de gestão des-
ses recursos, que deverá atuar de forma integrada.  
 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores 
sistemas públicos de saúde do mundo. Ele abrange 
desde o simples atendimento ambulatorial até o trans-
plante de órgãos, garantindo acesso integral, univer-
sal e gratuito para toda a população do país. Ampara-
do  por um conceito ampliado de saúde, o SUS foi 
criado, em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, 
para ser o sistema de saúde de toda a população bra-
sileira.  
(Trecho extraído do site PORTAL DA SAÚDE pelo link: <http://
portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1395>, com 
adaptações; Acesso em 14/12/2011 às 13h28min)  
 
35) Dentre outras de suas atribuições, compete ao 
Sistema Único de Saúde, EXCETO: 
 
A) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, imunobi-
ológicos, hemoderivados e outros insumos; 
B) Executar as ações de vigilância sanitária e epide-
miológica, bem como as de saúde do trabalhador; 
C) Subsidiar a formulação da política nacional de sa-
neamento básico, coordenando a execução das suas 
ações; 
D) Ordenar a formação de recursos humanos na área 
de saúde; 
E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 
águas para consumo humano. 
 
36) As ações governamentais na área da assistência 
social serão realizadas com recursos do orçamento 
da seguridade social, dos quais podem citar, EXCE-
TO:  
 
A) As contribuições sociais do importador de bens ou 
serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar;  
B) As contribuições sociais do empregador, da empre-
sa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, 
incidentes sobre: a folha de salários e demais rendi-
mentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer 
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo 
sem vínculo empregatício; a receita ou o faturamento; 
e o lucro; 
C) As contribuições Sociais do trabalhador e dos de-
mais segurados da previdência social, não incidindo 

contribuição sobre aposentadoria e pensão concedi-
das pelo regime geral de previdência social; 
D) As contribuições sociais sobre a receita de concur-
sos de prognósticos; 
E) As contribuições sociais da população incidentes 
sobre a arrecadação do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) e do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICM). 
 
37) A Lei n.º 8.842, de 02 de Janeiro de 1994, dispôs 
sobre a Política Nacional do Idoso. Acerca dos dis-
postos contidos nesta Lei sobre o Conselho Nacional 
do Idoso é CORRETO afirmar que: 
 
A) O Conselho Nacional do Idoso é constituído de 
dezesseis membros; 
B) Apesar de ser um dos propósitos iniciais da Lei n.º 
8.842/1994, a criação do Conselho Nacional do Idoso 
foi vetada pelo Presidente da República; 
C) Ao Conselho Nacional do Idoso compete formular, 
coordenar, supervisionar e avaliar a Política do Idoso; 
D) Os membros do Conselho Nacional do Idoso e 
seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Pre-
sidente da República, devendo a indicação ser efeti-
vada conforme disposto em regulamento; 
E) A função de membro do Conselho Nacional do Ido-
so não será remunerada, sendo seu exercício consi-
derado relevante serviço prestado à sociedade brasi-
leira. 
 
38) De acordo com a Política Nacional do Idoso, com-
pete à União, por intermédio do ministério responsá-
vel pela assistência e promoção social, EXCETO: 
 
A) Coordenar as ações relativas à política nacional do 
idoso; 
B) Participar na formulação, acompanhamento e ava-
liação da política nacional do idoso; 
C) Coordenar e financiar os Estados, o Distrito Fede-
ral e os Municípios em seus programas nacionais e 
regionais compatíveis com a política nacional do ido-
so no âmbito de sua competência institucional; 
D) Promover as articulações intraministeriais e inter-
ministeriais necessárias à implementação da política 
nacional do idoso; 
E) Elaborar a proposta orçamentária no âmbito da 
promoção e assistência social e submetê-la ao Con-
selho Nacional do Idoso. 
 
O Bolsa Família é um programa de transferência dire-
ta de renda com condicionalidades, que beneficia fa-
mílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. 
O Programa integra o Fome Zero que tem como obje-
tivo assegurar o direito humano à alimentação ade-
quada, promovendo a segurança alimentar e nutricio-
nal e contribuindo para a conquista da cidadania pela 
população mais vulnerável à fome.O Programa possui 
três eixos principais: transferência de renda, condicio-
nalidades e programas complementares. A transfe-
rência de renda promove o alívio imediato da pobre-
za. As condicionalidades reforçam o acesso a direitos 
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sociais básicos nas áreas de educação,  saúde  e 
assistência social. Já os programas complementares 
objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo 
que os beneficiários consigam superar a situação de 
vulnerabilidade.A gestão do Bolsa família é descen-
tralizada e compartilhada por União, estados, Distrito 
Federal e municípios. Os três entes federados traba-
lham em conjunto para aperfeiçoar, ampliar e fiscali-
zar a execução do Programa, instituído pela Lei 
10.836/04 e regulamentado pelo Decreto nº 5.209/04. 
A lista de beneficiários é pública e pode ser acessada 
por qualquer cidadão. 
 
(Disponível em: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia>; Acesso em 17/-
12/2011 às 20:05) 
 
39) A respeito do Programa Bolsa Família, responda 
as questões 39 e 40. 
 
Assinale a alternativa CORRETA que traz um dos 
benefícios financeiros do Programa Bolsa Família, 
previstos na Lei n.º 10.836/2004. 
 
A) O benefício variável, destinado a unidades familia-
res que se encontrem em situação de pobreza e ex-
trema pobreza e que tenham em sua composição 
gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 
(doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos, 
sendo pago até o limite de 5 (cinco) benefícios por 
família; 
B) O benefício variável, destinado a unidades familia-
res que se encontrem em situação de pobreza e ex-
trema pobreza e que tenham em sua composição 
gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 
(doze) anos ou adolescentes até 14 (quatorze) anos; 
C) O benefício variável, destinado a unidades familia-
res que se encontrem em situação de pobreza e ex-
trema pobreza e que tenham em sua composição cri-
anças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos ou adolescen-
tes até 15 (quinze) anos, sendo pago até o limite de 3 
(três) benefícios por família; 
D) O benefício variável, destinado a unidades familia-
res que se encontrem em situação de pobreza e ex-
trema pobreza e que tenham em sua composição 
gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 
(doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos, 
sendo pago até o limite de 3 (três) benefícios por fa-
mília; 
E) O benefício variável, destinado a unidades familia-
res que se encontrem em situação de pobreza e ex-
trema pobreza e que tenham em sua composição 
gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 
(doze) anos ou adolescentes até 14 (quatorze) anos, 
sendo pago até o limite de 5 (cinco) benefícios por 
família. 
 
40) De acordo com o regulamento da Lei no 
10.836/2004, que criou o Programa Bolsa Família, 
cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome coordenar, gerir e operacionalizar o Pro-
grama Bolsa Família e, em especial, executar as se-
guintes atividades, EXCETO:  

A) Realizar a gestão dos benefícios do Programa Bol-
sa Família; 
B) Supervisionar o cumprimento das condicionalida-
des do Programa Bolsa Família de forma a promover 
a extinção dos programas complementares; 
C) Acompanhar e fiscalizar a execução do Programa 
Bolsa Família, podendo utilizar-se, para tanto, de me-
canismos intersetoriais; 
D) Disciplinar, coordenar e implementar as ações de 
apoio financeiro à qualidade da gestão e da execução 
descentralizada do Programa Bolsa Família; 
E) Coordenar, gerir e operacionalizar o Cadastro Úni-
co para Programas Sociais do Governo Federal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




