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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  
 

Boa Prova! 
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O MUNDO SEM MIM 
Gustavo Corção 

 
1º Teria eu uns doze anos quando um dia me assaltou a mente, com particular relevo, a ideia de que o mundo já 
existira sem mim. Essa ideia é aparentemente trivial, pois nenhum de nós, em são juízo, pretende ter sido companheiro 
de armas de Carlos Magno, ou tripulante da caravela de Cristóvão Colombo. O mundo, evidentemente, era mais antigo 
do que o menino que suspendia o brinquedo para olhar em volta de si com estranheza; ali estavam as pessoas mais 
velhas, as grossas árvores, as casas, as montanhas, tudo a me falar de uma história anterior e de um cenário anterior. 
Mas o caso é que eu, ___________, achava muito ___________ essa ideia tão simples.  
2º As pessoas mais velhas tinham um ___________ perturbador: bastava-lhes querer, para que dentro delas se 
armasse um mundo em que eu não era, nem havia necessidade que fosse. Pedia então à mamãe: 
3º – Conta uma história de antigamente. 
4º Ela contava. A gente grande virava criança, os mortos saíam das sepulturas, e as crianças como eu, nesse 
recuo, mergulhavam na morte branca do não-ser. E de todas as transmutações era essa a que me parecia mais 
incompreensível. Na história que minha mãe contava, os personagens não davam por falta de mim; ninguém esperava 
por mim. Os mortos mais mortos, que não chegavam a emergir na data do episódio, eram todavia lembrados, e lá 
estavam presentes pelos ecos e vestígios. Havia o Barão, a tia Elvira, que fora ao baile da Ilha Fiscal, o Juvêncio, negro 
legendário pelos exemplos de fidelidade e dedicação. O nome deles, a saudade deles entrava na história. A marca deles. 
Eu não. Naquela cena vagamente amarela, que eu via desenhar-se atrás da testa de minha mãe, revivia um mundo em 
que eu não era; nem havia necessidade que fosse. 
 

Lições de abismo. Rio de Janeiro: Agir, 1989, p. 69-71. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) de repente – isquisita – previlégio. 
b) derrepente – esquizita – previlégio. 
c) de repente – esquisita – privilégio. 
d) derepente – isquizita – privilégio. 
 
02 - Analise as afirmativas relacionadas ao texto: 
I - Para o narrador a transmutação mais incompreensível é a das crianças deixarem de existir, não participarem 
das histórias de antigamente. 
II - Para o narrador a morte do não ser é branca, porque a cor branca é associada à ausência ao nada. 
III - Para o menino ouvir uma história de antigamente era uma forma de compensar a vantagem que tinham as 
pessoas mais velhas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - Em “Mas o caso é que eu,” ... (1º parágrafo) o nexo mas poderia ser substituído sem prejuízo algum para a 
frase, por qualquer um dos citados abaixo, exceto: 
a) conquanto. 
b) contudo. 
c) porém. 
d) todavia. 
 
04 - Sobre a acentuação gráfica das palavras do texto assinale a alternativa incorreta: 
a) As paroxítonas Juvêncio e história são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) As palavras árvore e cenário são proparoxítonas. 
c) As palavras juízo e saída são acentuadas por ser o “i” tônico de um hiato. 
d) Os monossílabos lá, já e nós são acentuados por serem tônicos terminados em “a” e “o(s)”. 
 
05 - Todas as expressões retiradas do texto estão corretamente substituídas por uma expressão equivalente que 
seria usada numa linguagem menos formal, exceto: 
a) me assaltou a mente (1º parágrafo) = me ocorreu. 
b) com particular relevo (2º parágrafo) = com individual notabilidade. 
c) bastava-lhes querer (2º parágrafo) = só precisavam querer. 
d) não chegaram a emergir (4º parágrafo) = não chegavam a aflorar. 
 
06 - O atual Ministro da Pesca e Aquicultura, é filiado a que Partido Político da base aliada da Presidente Dilma 
Rousseff? 
a) PHS – SP.   c) PSC – MG. 
b) PRB – RJ.   d) PTC – RS. 
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07 - Quando o povoado que mais tarde tranformou-se no atual município de Nova Fátima foi elevado a categoria 
de Distrito Administrativo, recebeu oficialmente o nome de: 
a) Divisora. 
b) Nossa Senhora da Luz. 
c) Três Fazendas. 
d) Tulhas. 
 
08 - Quem chegou à região onde hoje localiza-se o município de Nova Fátima em 1.940 e depois de adquirir 10 
alqueires de terras, fundou o “Patrimônio da Luz”? 
a) Antônio José Fogaça. 
b) Martiniano de Campos. 
c) Pedro Marçal Ribeiro. 
d) Sebastião Nicolau Fróes. 
 
09 - Todas as alternativas abaixo apresentam nomes de pessoas que também podem ser consideradas como 
pioneiros e fundadores do “Patrimônio da Luz”, pois também promoveram o loteamento de suas terras, 
EXCETO: 
a) Carlos Ross. 
b) Geraldo de Proença Sigaud. 
c) Gustavo Schenfelder. 
d) Lupércio Amaral Soares. 
 
10 - A cidade de Fátima, a qual Dom Geraldo de Proença Sigaud encontrou certa semelhança entre sua 
topografia e a do município de Nova Fátima localiza-se em que país europeu? 
a) Espanha. 
b) França. 
c) Itália. 
d) Portugual. 
 

11 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a preservação dos vínculos familiares e promoção da 
reintegração familiar; o não desmembramento de grupos de irmãos; a participação na vida da comunidade 
local; e desenvolvimento de atividades em regime de coeducação são alguns dos princípios que devem ser 
adotados pelo(a)s: 
a) Entidades que executam a medida socioeducativa de internação. 
b) Abrigos para crianças e adolescentes. 
c) Programas de acolhimento familiar ou institucional. 
d) Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. 
 
12 - Em relação ao Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho, previsto pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente, julgue as afirmativas: 
I - Ao adolescente aprendiz não são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. 
II - Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em 
entidade governamental ou não governamental, é vedado, dentre outras proibições, trabalho em locais 
prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. 
III - É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 
IV - Ao adolescente portador de deficiência não lhe é resguardado o direito ao ingresso no mercado de trabalho. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas III e IV estão corretas. 
d) Nenhuma afirmativa está correta. 
 
13 - A conduta descrita como crime ou contravenção penal, é denominada pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente como: 
a) Internação. 
b) Medida socioeducativa. 
c) Inimputabilidade.  
d) Ato infracional. 
 
14 - De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (2005) são princípios 
organizativos do SUAS: 
I - Descentralização político administrativo com competências específicas e comando único em cada esfera de 
governo. 
II - Sistema ascendente de planejamento através de planos municipais, estaduais e federal de assistência social 
que detalhem a aplicação da PNAS (2004) no âmbito do município, do Distrito Federal, do estado e da União, 
devidamente aprovados pelos respectivos conselhos de Serviço Social. 
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III - Integração de objetivos, ações, serviços, benefícios, programas e projetos em rede hierarquizada e 
teritorializada, pela complexidade dos serviços e em parcerias com organizações e entidades de assistência social. 
IV - Sistema de gestão de pessoas por meio, entre outros, de contínua capacitação de gestores e dos agentes 
operadores das ações de assistência social. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas II é incorreta. 
c) Apenas III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
15 - “[...] consiste no desenvolvimento da capacidade e de meios de gestão assumidos pelo órgão público gestor da 
assistência social para conhecer a presença das formas de vulnerabilidade social da população e do território 
pelo qual é responsável”. (SUAS, 2005, p.19). 
O enunciado acima se refere a uma das funções de assistência social, denominada de: 
a) Vigilância Socioassistencial. 
b) Proteção Social. 
c) Rede socioassistencial. 
d) Defesa Social e Institucional. 
 
16 - O Plano de Assistência Social é um dos instrumentos de gestão relativos a essa política pública. Sobre ele, 
julgue as afirmativas: 
I - O Plano de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a 
execução da PNAS na perspectiva do SUAS. 
II - A elaboração do Plano de Assistência Social é de responsabilidade do órgão gestor da política, que o submete 
à aprovação do Conselho de Assistência Social, reafirmando o princípio democrático e participativo. 
III - O Plano de Assistência Social tem como objetivo produzir condições estruturais para as operações de gestão, 
monitoramento e avaliação do SUAS. Opera a gestão dos dados e dos fluxos de informação do SUAS com a 
definição de estratégias  referentes à produção, armazenamento, organização, classificação e disseminação de 
dado por meio de componente de componentes de tecnologia da informação, obedecendo padrão nacional e 
eletrônico. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
17 - É uma das diretrizes da Política Nacional do Idoso: 
a) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos 
biopsicossociais do envelhecimento. 
b) O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza. 
c) A família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua 
participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. 
d) As diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre o meio rural e o urbano do 
Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral. 
 
18 - Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social entende-se por entidades de assessoramento para a área 
aquelas que: 
a) De forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem 
benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou 
risco social e pessoal. 
b) Prestam serviços e executam programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos 
socioassistenciais, construção de novos direitos e promoção da cidadania. 
c) Executam serviços, programas e projetos de enfrentamento das desigualdades sociais em articulação com órgãos 
privados de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social. 
d) De forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados 
prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação 
de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social. 
 
19 - Tendo como parâmetro as legislações da Política de Assistência Social, em especial, a Lei Orgânica da 
Assistência Social, entende-se por CREAS: 
a) Unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco 
social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, 
programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. 
b) As provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos 
cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade 
pública. 
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c) A unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a 
indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, 
que demandam intervenções especializadas da proteção social especial. 
d) As ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, 
incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. 
 
20 - Julgue as alternativas e assinale aquela que contemple alguns dos princípios estabelecidos pelo Código de 
Ética Profissional (Resolução CFESS nº 273 de 13 de março de 1993): 
I - Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes - autonomia, 
emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. 
II - Empenho na eliminação de todas as formas de pluralismo, incentivando o respeito à diversidade, à 
participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das igualdades. 
III - Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e 
serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
21 - Numere a Coluna II de acordo com a Coluna I, associando corretamente Direitos e Deveres gerais do 
assistente social tendo por parâmetro o Código de Ética Profissional (Resolução CFESS nº 273 de 13 de março de 
1993): 
Coluna I Coluna II 
 
1 - Direitos 
 
 
 
 
 
 
 
2 - Deveres 
 

(   ) Participação na elaboração e gerenciamento das 
políticas sociais, e na formulação e implementação de 
programas sociais. 
(   ) Participar de programas de socorro à população 
em situação de calamidade pública, no atendimento e 
defesa de seus interesses e necessidades. 
(  ) Pronunciamento em matéria de sua especialidade, 
sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse 
da população. 
(   ) Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas 
que caracterizem a censura, o cerceamento da 
liberdade, o policiamento dos comportamentos, 
denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. 

Assinale a alternativa conforme sequência CORRETA de cima para baixo: 
a) 1, 2, 1, 2. 
b) 1, 1, 2, 1. 
c) 2, 1, 2, 1. 
d) 2, 2, 1, 2. 
 
22 - De acordo com a lei que Regulamenta a Profissão (Lei nº 8.662 de 07 de junho de 1993), o Conselho Federal 
de Serviço Social (CFESS) e os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) constituem, em seu conjunto, 
uma entidade com personalidade jurídica e forma federativa, com o objetivo básico de: 
a) coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço Social. 
b) dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas. 
c) elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou outras formas de 
seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao Serviço Social. 
d) disciplinar e defender o exercício da profissão de Assistente Social em todo o território nacional.   
 
23 - As primeiras iniciativas de benefícios previdenciários que vieram a constituir a seguridade social no século 
XX nasceram na Alemanha, no final do século XIX, mais precisamente em 1883, durante o Governo do 
Chanceler Otto Von Bismarck, em resposta à(s): 
a) Críticas ao modelo beveridgiano vigente até então, que propunha a instituição do welfare state. 
b) Ao padrão vigente estruturado sob o padrão keynesiano-fordista. 
c) Greves e pressões dos trabalhadores. 
d) A crise do capital e esgotamento do modelo de estado de bem estar social. 
 
24 - O processo de planejamento é um dos componentes da gestão das políticas sociais. Nesse sentido, dentro do 
planejamento tem-se a discussão da participação e aí deparamo-nos com a necessidade de construir uma 
participação orgânica e qualificá-la. Por participação orgânica entende-se: 
a) A participação que delegue poder aos participantes para a fiscalização e execução de serviços, programas e projetos. 
b) A participação institucionalizada em estruturas colegiadas (conselhos, comissões, assembleias) que ocasionam 
apenas as formas de participação de segmentos organizados de legitimidade do Estado. 
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c) A participação assegurada por meio de uma organização ou órgão. Trata-se de uma estrutura organizada, legal, que 
ocupa um espaço institucional na organização da sociedade. 
d) A participação aleatória, eventual, amadorística e ao sabor do acaso. 
 
25 - Na trajetória das políticas sociais no Brasil, em especial da assistência social, “em 1942 foi criado(a) o(a) 
___________________ coordenada pela primeira dama, para atender às famílias de pracinhas que foram para a 
guerra. Mas depois de 1946, passa a dedicar-se à maternidade e à infância, implantando postos de serviço de 
acordo com os interesses, apoios e conveniências, buscando a legitimação do Estado junto aos pobres”. 
(FALEIROS, 2000, p. 46).  
Assinale a alternativa CORRETA que contemple a qual instituição o enunciado se refere: 
a) Ministério do Trabalho e Serviço Social. 
b) Legião Brasileira de Assistência (LBA). 
c) Legião Brasileira da Boa Vontade (LBV). 
d) Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 
 
26 - Sobre o Projeto Ético-Político do Serviço Social brasileiro julgue as afirmativas: 
I - O Projeto Ético-Político do Serviço Social está vinculado a um projeto de transformação da sociedade. Essa 
vinculação se dá pela própria exigência que a dimensão política da intervenção profissional põe. 
II - O Projeto Ético-Político do Serviço Social articula em si mesmo os seguintes elementos constitutivos: uma 
imagem ideal da profissão, os valores que a legitimam, sua função social e seus objetivos, conhecimentos teóricos, 
saberes interventivos, normas, práticas, dentre outros. 
III - O processo de consolidação do Projeto Ético-Político do Serviço Social pode ser circunscrito à década de 
1990, que explicita a maturidade profissional através de um escopo significativo de centros de formação (pós-
graduações) que ampliou a produção de conhecimentos entre os assistentes sociais. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas III está correta. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
27 - Sobre a temática Serviço Social e Pesquisa, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A pesquisa torna-se disciplina obrigatória na formação profissional dos assistentes sociais somente em 1982.  
b) O vínculo entre a produção de conhecimento em Serviço Social e o processo sócio histórico gerou, por sua vez, a 
capacidade de interlocução entre pesquisadores provindos do Serviço Social com aqueles ligados a outros saberes. 
Ampliou-se a inserção e a interlocução interdisciplinar, e com elas, a construção do reconhecimento científico dessa 
‘nova’ perspectiva de análise do real. 
c) Como desafio a pesquisa em Serviço Social, Iamamoto registra em sua reflexão a ausência, e, portanto, a necessidade 
de uma “política de pesquisa para a área”. Uma política de fomento à investigação sobre os eixos do projeto acadêmico 
profissional brasileiro. 
d) É após a aprovação da Lei de Regulamentação da profissão de 1993, e, com ela, da construção da identidade social 
latino-americana do Serviço Social que, ao questionar sua ‘base científica’ europeu-americana, a preocupação com o 
conhecimento e pesquisa para que o Serviço Social se fortalece.  
 
28 - A organização da seguridade social, como previsto pela Constituição Federal de 1988 deve se dar com base 
nos seguintes objetivos: 
I - Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 
II - Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 
III - Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão tripartite, com participação dos 
trabalhadores, dos empregadores e do Governo nos órgãos colegiados. 
IV - Equidade e uniformidade da base de financiamento. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas III e IV estão corretas. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
29 - No Brasil, o Serviço Social se institucionaliza e se legitima profissionalmente como um dos recursos 
mobilizados pelo Estado e pelo empresariado, com o suporte da Igreja Católica, na perspectiva do enfrentamento 
e regulação da questão social. Deste modo, o responsável pelo ideário, pelos conteúdos e pelo processo de 
formação dos primeiros assistentes sociais em nosso país foi: 
a) O Estado brasileiro. 
b) A Igreja Católica. 
c) O empresariado. 
d) O Estado brasileiro e empresariado pela via dos centros de formação privados. 
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30 - Assinale a alternativa correta acerca do tema estudos socioeconômicos no âmbito do Serviço Social: 
I - Os estudos socioeconômicos na trajetória do Serviço Social tiveram um grande desenvolvimento técnico no 
período da consolidação da profissão, através da apropriação do marco conceitual do serviço social americano e 
particularmente do Método do Serviço Social de Caso. 
II - O avanço e consolidação do debate da profissão no bojo da teoria social crítica fizeram surgir várias 
aproximações que passaram a ser construídas para redimensionar a prática dos estudos socioeconômicos em 
diferentes espaços sociocupacionais, especialmente aqueles vinculados ao campo das políticas públicas. 
III - Os estudos socioeconômicos, como toda ação profissional, consistem num conjunto de procedimentos, atos, 
atividades realizados de forma responsável e consciente. Contém tanto uma dimensão operativa quanto uma 
dimensão ética e expressa, no momento em que se realiza a apropriação pelos assistentes sociais dos fundamentos 
teórico-metodológico e ético-políticos da profissão em determinado momento histórico.  
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas III é correta. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 

 

 




