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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 
 
 
 

O retorno dos brasileiros 
 

Ao final do século XX, alterou-se o fluxo migratório no Brasil: ao invés de receber a força de trabalho dos imigrantes (o 
que sempre ocorreu e possibilitou a formação multiétnica do nosso povo), o País passou a exportar mão-de-obra. Na década 
de 80, por causa da recessão econômica, acompanhada de elevada inflação, poucas oportunidades de trabalho e baixos 
salários, estima-se que 2,6 milhões de cidadãos emigraram, número que aumentou gradualmente, até chegar nossa “diáspora” 
a cerca de 2% da população total. 

Em anos recentes, porém, com o crescimento da economia brasileira, aliado às crises que afetam os polos de 
desenvolvimento mundial, o número de emigrantes caiu significativamente. Assistimos, assim, a uma nova inversão dos fluxos 
migratórios, caracterizada não apenas pelo retorno dos brasileiros, mas também pela entrada de novos imigrantes que estão 
desembarcando no Brasil. 

A nacionalidade brasileira encontra-se dentre aquelas que mais têm solicitado apoio do Programa de Retorno 
Voluntário da Organização Internacional para as Migrações (OIM). Geralmente, o projeto inicial dos emigrantes brasileiros é o 
de ficar pouco tempo no exterior, investir no Brasil e retornar logo que consigam fazer alguma poupança, conforme comprovam 
as remessas de dinheiro. Enquanto a Europa e os EUA registram milhões de desempregados, o Brasil tem hoje taxas de 
desemprego de aproximadamente 6%, consideradas próximas do chamado pleno emprego. 

Por outro lado, segundo dados do Ministério da Justiça, o número de estrangeiros em situação regular no Brasil 
aumentou em 52,4% no último semestre e continua crescendo. Passou de 961 mil registros em 2010 para 1,466 milhão até 
junho de 2011. Parece um número elevado, mas ainda é muito inferior à força de trabalho que o Brasil pode absorver, tendo 
em vista a forte demanda de empresas brasileiras por profissionais de alta qualificação. 

Além dos aspectos econômicos, fatores políticos e sociais relevantes, como a crescente visibilidade internacional do 
País, os grandes eventos esportivos programados para os próximos anos, a tradição de receptividade e a plena democracia 
fazem do Brasil um país de portas abertas para o imigrante. Como diz o Secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão, "o Brasil 
tem tradição de receptividade. Somos vistos como um país aberto, democrático, receptivo. O Brasil sempre foi um país de 
imigração”. 
 

Embaixador Luiz Henrique Fonseca. http://milao.itamaraty.gov.br/pt-br/mensagens_do_consul-geral.xml. Acesso em 26/05/2012. Adaptado. 

 
 

01. O Texto 1 dá ao leitor uma visão clara, principalmente: 

A) das consequências de uma formação multiétnica para a nação brasileira. 
B) das cidades brasileiras em que há mais oportunidades de emprego.  
C) das últimas mudanças ocorridas no movimento migratório em nosso país.  
D) de como se dá a valorização da nacionalidade brasileira no exterior. 
E) das consequências, para a nossa economia, de sermos um país aberto à imigração. 

02. No final do 1º §, lê-se: “até chegar nossa “diáspora” a cerca de 2% da população total.” Acerca do emprego do termo 
destacado, é correto afirmar que: 

A) o autor tem consciência de que o está utilizando em contexto no qual ele normalmente não é utilizado; daí a opção por 
empregá-lo entre aspas. 

B) ele está sendo empregado com valor hiperbólico, para expressar a ideia de “ponto máximo do desespero” a que 
chegaram os brasileiros. 

C) a escolha desse termo, cujo emprego se restringe aos judeus, indica que o autor é profundo conhecedor da história 
desse povo. 

D) com ele, o autor pretendeu expressar a ideia de “quantidade máxima”. As aspas revelam que se trata de um 
estrangeirismo. 

E) com esse termo, o autor pretendeu se referir ao estado de tristeza coletiva, consequência de um povo perder o 
sentimento de nacionalidade.  

 
 
 
 
 

http://milao.itamaraty.gov.br/pt-br/mensagens_do_consul-geral.xml


 
Prefeitura Municipal de Camaragibe  
Concurso Público 2012 

Cargo: Assistente Social / Nível Superior 

 

Página 2/10  

É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 
 
 

03. Em relação ao futuro, o autor demonstra otimismo, 
pois, segundo ele: 

 

A) o Brasil tem plenas condições de empregar 
qualquer imigrante que aqui chegue, ainda que 
sem qualificação. 

B) a previsão de que grandes eventos esportivos 
aconteçam em nosso país é o único fator capaz de 
aumentar a entrada de imigrantes.  

C) as grandes remessas de dinheiro enviadas pelos 
brasileiros que estão fora do País confirmam que a 
poupança tende a se estabilizar.  

D) as taxas de desemprego no Brasil são, atualmente, 
semelhantes às da Europa e dos EUA, as quais 
são consideradas próximas do “pleno emprego”. 

E) diversos aspectos do Brasil, dentre os quais os 
políticos, os sociais e os econômicos, contribuem 
para incrementar a imigração. 

 

04. “Geralmente, o projeto inicial dos emigrantes 
brasileiros é o de ficar pouco tempo no exterior, 
investir no Brasil e retornar logo que consigam fazer 
alguma poupança”. Nesse trecho, o segmento 
sublinhado insere uma relação semântica de: 

A) causa. 
B) tempo. 
C) condição. 
D) proporção. 
E) finalidade. 

05. Analise as proposições abaixo, acerca de alguns 
elementos linguísticos empregados no Texto 1. 

1) No trecho: “ao invés de receber a força de trabalho 
dos imigrantes (...), o País passou a exportar mão-
de-obra.”, a expressão destacada expressa uma 
ideia de „substituição‟. 

2) No trecho: “Na década de 80, por causa da 
recessão econômica, acompanhada de elevada 
inflação, poucas oportunidades de trabalho e baixos 
salários, estima-se que 2,6 milhões de cidadãos 
emigraram”, o segmento destacado apresenta ao 

leitor várias causas que motivaram a emigração de 
muitos cidadãos brasileiros. 

3) No trecho: “Assistimos, assim, a uma nova inversão 
dos fluxos migratórios, caracterizada não apenas 
pelo retorno dos brasileiros, mas também pela 
entrada de novos imigrantes que estão 
desembarcando no Brasil”, as expressões 
destacadas marcam uma oposição entre as ideias 
apresentadas. 

4) “Por outro lado, segundo dados do Ministério da 
Justiça, o número de estrangeiros em situação 
regular no Brasil aumentou em 52,4%”. Com a 
expressão destacada nesse trecho, o autor sinaliza 
que considera encerrado o assunto de que vinha 
tratando, e vai agora introduzir um novo assunto. 

Estão corretas: 

A) 2 e 3, apenas 

B) 2 e 4, apenas. 

C) 1 e 3, apenas. 

D) 1 e 2, apenas. 

E) 1, 2, 3 e 4. 

06. Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, 
analise os enunciados abaixo. 

1) À ideia de voltarem sem emprego fixo resistem 
muitos brasileiros que estão fora do País. 

2) Poucos estudos fazem referência àqueles 
brasileiros que estão felizes fora do Brasil. 

3) Nos anos 80, o êxodo de brasileiros deveu-se à 
um conjunto de condições adversas.  

4) Geralmente, os estrangeiros desconhecem as 
instituições às quais podem recorrer no exterior. 

 
Estão corretos os enunciados: 

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

07. Assinale a alternativa na qual as regras da 
concordância (verbal e nominal) foram atendidas. 

A) Fontes seguras comprovam que, hoje, há muito 
menas pessoas querendo deixar o Brasil.  

B) Poucos brasileiros haveria de deixar o País se lhes 
fosse oferecido boas condições de vida. 

C) Foi necessário muitas mudanças para que os 
brasileiros decidissem retornar ao País. 

D) A crise internacional está grande: falta empregos, 
e as oportunidades, agora, são escassas. 

E) Já faz mais de 20 anos que os brasileiros não 
optam por emigrar do País. 

08. Todos os segmentos destacados nos trechos a seguir 
têm valor de adjetivo, EXCETO: 

A) Na década de 80 [...], estima-se que 2,6 milhões 
de cidadãos emigraram. 

B) [...] com o crescimento da economia brasileira, 
aliado às crises que afetam os polos de 
desenvolvimento mundial, o número de emigrantes 
caiu. 

C) Assistimos, assim, a uma nova inversão dos fluxos 
migratórios, caracterizada não apenas pelo retorno 
dos brasileiros, mas também pela entrada de 
novos imigrantes que estão desembarcando no 
Brasil. 

D) Parece um número elevado, mas ainda é muito 
inferior à força de trabalho que o Brasil pode 
absorver. 

E) Somos vistos como um país aberto, democrático, 
receptivo. O Brasil sempre foi um país de 
imigração. 
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09. De fato, não foi muito grande a mudança operada pelo 
último Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Ele 
prevê, por exemplo, que algumas palavras não sejam 
mais grafadas com acento agudo. São exemplos de 
palavras que tiveram sua grafia alterada: 

A) heroi e pinceis. 
B) Piaui e caqui. 
C) abençoo e doi. 
D) feiura e europeia. 
E) meia e papeis. 

 
 
TEXTO 2 
 

 
 

(Imagem disponível em www.leonidantas.blogspot.com. 
Acesso em 26/05/2012.) 

10. A resposta da mãe revela que ela não consegue 
perceber, principalmente, que: 

A) seu filho, como qualquer criança, tem necessidade 
de socialização. 

B) um direito básico de seu filho está sendo 
desrespeitado.  

C) seu filho demonstra um grande potencial para a 
escrita literária. 

D) depende inteiramente dela o processo de 
alfabetização de seu filho.  

E) o ensino público, no País, está carente de crianças 
que, de fato, querem aprender. 
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Conhecimentos Gerais - 
Atualidades 

11. As recentes eleições realizadas, na França, trouxeram 
expectativas que se chocaram com a condução 
administrativa e política de Sarkozy. Com o novo 
governo socialista, houve um(a): 

A) quebra nas ideias mais conservadoras e 
mudanças nas negociações sobre a crise 
econômica na Europa. 

B) fortalecimento dos partidos socialistas no mundo 
ocidental ajudando na superação imediata da 
instabilidade social. 

C) acordo entre França e Alemanha que levaram ao 
surgimento de um novo parlamento europeu. 

D) mudança na estratégia que define as relações 
com os Estados Unidos que causou tensões. 

E) melhoria nas relações com os muçulmanos com 
o fim das leis que impunham sanções autoritárias 

12. Vivemos numa sociedade que estimula o consumo e a 
competição. Nessa sociedade o sistema capitalista 
consegue ser hegemônico e: 

A) livrar-se das crises mais profundas, mantendo a 
supremacia inquestionável dos Estados Unidos. 

B) conviver com instituições democráticas que 
evitem autoritarismo e preconceitos raciais da 
colonização. 

C) manter políticas que busquem resolver certos 
conflitos e assegurem uma tradição na república 
histórica. 

D) globalizar-se, com certas resistências, 
promovendo a venda de mercadorias que 
movimentam o mercado internacional. 

E) realizar mudanças sociais que derrubaram os 
governos autoritários do Oriente Médio, com suas 
religiões politeístas. 

13. A violência urbana parece não temer as ações dos 
governos. No México, o chamado crime organizado: 

A) tem atuado no narcotráfico, não tolerando 
denúncias e eliminando seus opositores de forma 
brutal, mas com atuação regional. 

B) mantém ligações com o mercado de drogas 
internacional, embora esteja em fase de 
decadência. 

C) exerce grande poder na formação do governo 
central, corrompendo ministros e deputados sem 
resistência. 

D) dedica-se ao roubo de mercadorias vindas do 
exterior, não se envolvendo com o mercado de 
drogas. 

E) é liderado por políticos dos governos anteriores 
com intenções revanchistas. 

 

 

14. As instituições políticas buscam redefinir suas 
estratégias diante das inúmeras denúncias de 
corrupção e da falta de ideias políticas que promovam 
mudança efetivas. No Brasil: 

A) os partidos fazem alianças pragmáticas, mas 
qualquer forma de autoritarismo, mostrando 
interesses democráticos. 

B) as realizações do governo se ressentem de mais 
profundidade nas áreas sociais, com ampliação 
da participação popular. 

C) o Partido dos Trabalhadores firmou-se no poder 
central com a ajuda do PTB e PMDB, sem 
dissonâncias e resistências. 

D) a democracia tem se fortalecido devido ao 
surgimento de novas lideranças comprometidas 
com o social. 

E) existe uma tradição republicana atuante que não 
nega suas vinculações com a democracia da 
época de Vargas. 

15. O governo de Obama não conseguiu empolgar a 
sociedade norte-americana como muitos esperavam. 
Obama: 

A) fez reformas que assustaram os conservadores  
e trouxeram turbulências sérias nas relações 
entre negros e brancos. 

B) enfrenta dificuldades para se reeleger, embora 
conte com a admiração especial dos democratas 
mais radicais. 

C) realizou mudanças na economia, condenadas 
pelos países europeus, provocando uma crise 
diplomática. 

D) tornou-se um defensor de ideias socialistas, 
criando tensões no interior dos democratas que o 
acompanham. 

E) frustrou muitos eleitores, mas caminha para 
reafirmar sua condição de presidente dos 
Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Prefeitura Municipal de Camaragibe  
Concurso Público 2012 

Cargo: Assistente Social / Nível Superior 

 

Página 5/10  

É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 
 
 

16. A Organização das Nações Unidas tem atuado 
procurando resolver as questões internacionais e 
cuidar da ampliação dos direitos humanos. A atuação 
da ONU é: 

A) marcada por conflitos internos que evitam 
qualquer eficácia na sua gestão no século atual. 

B) submetida  à vontade das grandes potências, 
sendo administrada de acordo com as pressões 
norte-americanas. 

C) eficaz em algumas áreas, ajudando a conhecer 
situações de muitos países e propor alternativas 
mais urgentes. 

D) subordinada à política dos países capitalistas não 
interferindo nos problemas das regiões mais 
pobres. 

E) importante na resolução dos problemas na 
saúde, não conseguindo ser respeitada pelos 
países do Oriente Médio. 

17. Walter Salles é um cineasta brasileiro com grande 
destaque internacional. Seu último filme participou do 
festival de Cannes e obteve destaque. O filme de 
Salles: 

A) conseguiu resumir os acontecimentos marcantes 
da  época de Richard Nixon, inclusive sua 
renúncia política. 

B) fez uma crítica ao populismo existente no Brasil 
na época de Vargas, mostrando a importância 
dos meios de comunicação. 

C) analisou a vida nas cidades brasileiras mais 
violentas e sua relação com o tráfico de drogas 
pesadas 

D) retratou as dificuldades existentes no sertão 
nordestino, seus costumes e a forma da 
população se rebelar contra os políticos. 

E) adaptou o livro “On the Road”, com cuidado 
estético relevante e boa aceitação da crítica e da 
plateia. 

18. Uma das obras marcantes do modernismo denunciava 
a opressão e a violência do fascismo com grande 
beleza estética e um simbolismo significativo. Estamos 
nos referindo a: 

A) Guernica. 
B) Harmonia em Vermelho. 
C) O Retrato de Dora Maar. 
D) O Cão. 
E) Seara com Ciprestes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. As conquistas da ciência têm entusiasmado grupos e 
incentivado a ampliação das pesquisas e movimentado 
os intercâmbios culturais no mundo contemporâneo. A 
organização da ciência atual: 

A) garante eficácia que beneficia à população sem 
haver hierarquias ou influência do mercado. 

B) está vinculada às grandes universidades norte-
americanas, sem atuação nos outros países do 
Ocidente. 

C) tem ligações com a formação de um mercado 
internacional e a obtenção de lucros expressivos. 

D) passa por uma crise marcantes, devido ao 
desinteresse geral das grandes potências com 
suas universidades. 

E) assegura a neutralidade do conhecimento e 
reforça o cuidado ético com o anúncio das 
pesquisas. 

20. O aumento do poder de divulgação das redes sociais 
vem modificando as mobilizações políticas e facilitando 
a organização de protestos. As redes sociais: 

A) atuam, com destaque, nos países ricos da 
Europa, não tendo repercussão nos países da 
América Latina. 

B) atingem uma parte pequena da população 
mundial, sendo usada para comunicar recados e 
fofocas sociais nos países pobres. 

C) crescem no mundo político  e tendem a ser um 
veículo expressivo para as negociações políticas. 

D) dependem de uma tecnologia sofisticada que se 
encontra numa fase pouco produtiva e 
decadente. 

E) preocupam-se com assuntos políticos que se 
restringem ao domínio dos partidos socialistas e 
democráticos. 
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Conhecimentos Específicos 

21. Sobre acolhimento na atenção primária à saúde, é 
correto afirmar que:  

A) a responsabilidade pelo ato de acolher é restrita 
aos trabalhadores da recepção (ou a qualquer 
outro isoladamente), responsáveis pelo contato 
inicial do usuário do serviço de saúde.  

B) o acolhimento deve considerar que o usuário 
também define, com formas e graus variados, o 
que é necessidade de saúde para ele, podendo 
apresentá-la enquanto demanda ao serviço de 
saúde, sendo importante que seja acolhida, 
escutada, problematizada, reconhecida como 
legítima, mesmo que não esteja agendada. 

C) o acolhimento de pessoas nos serviços de 
atenção primária não pode atrapalhar o que está 
programado para ser desenvolvido pela equipe 
de saúde da família, portanto as eventualidades, 
os imprevistos devem ser encaminhados para 
serviços de pronto atendimento.  

D) é suficiente fazer a escuta da demanda 
espontânea no início do turno de atendimento e 
retomar um conjunto de barreiras para um 
usuário que, eventualmente, chegue fora do 
horário estipulado para o funcionamento do 
acolhimento. 

E) a utilização de protocolos de estratificação de 
risco e suas respectivas escalas, utilizados 
comumente, principalmente nos serviços de 
urgência/emergência, devem ser referência 
também para os serviços de atenção básica. 

22. A visita domiciliar na Estratégia de Saúde da Família, 
assim como na prática do assistente social comprometido 
com o projeto ético-político do Serviço Social: 

A) representa uma estratégia de atenção à saúde que 
tem seu foco na doença, na recuperação da saúde, 
mais que na promoção, manutenção e recuperação 
da saúde do ser humano, buscando a participação 

do paciente e seus familiares no processo do 
cuidado. 

B) é uma atividade social de busca de uma 
comprovação, pedindo um olhar nos olhos e 
dialogar, com ênfase num papel moralizador, 
fazendo perguntas e reflexões, comentários 
proibitivos e advertências punitivas. 

C) constitui uma atividade cujo intuito é o de substituir a 
intervenção realizada em ambulatórios ou em 
unidades hospitalares, visando à promoção da 
saúde da coletividade.  

D) é instrumento em que o profissional reúne dados da 
observação e informações que podem ser 
extremamente ricos e importantes para o 
planejamento e execução das ações sanitárias. 

E) deve ter como objetivo central o controle e vigilância 
do comportamento e dos hábitos individuais dos 

moradores, representando um controle sutil sobre o 
corpo representado pelo discurso higiênico. 

23. Os Núcleos de Apoio à Família – NASF – integrados à 
Atenção Primária à Saúde foram criados para: 

1) apoiar a inserção da Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) na rede de serviços, além de 
ampliar a abrangência e o escopo das ações da 
Atenção Básica, e aumentar a resolutividade 
dela, reforçando os processos de territorialização 
e regionalização em saúde. 

2) promover mudanças na atitude e na atuação dos 
profissionais da ESF e entre sua própria equipe 
(NASF), incluindo na atuação ações intersetoriais 
e interdisciplinares, promoção, prevenção, 
reabilitação da saúde e cura, além de 
humanização de serviços, educação permanente, 
promoção da integralidade e da organização 
territorial dos serviços de saúde. 

3) integrar profissionais de diferentes áreas de 
conhecimento, para atuar em equipe no apoio e 
em parceria com os profissionais das equipes de 
Saúde da Família, com foco nas práticas em 
saúde nos territórios sob a responsabilidade da 
equipe de ESF, privilegiando a perspectiva 
taylorista nas organizações da saúde, com o 
poder gerencial atrelado ao saber disciplinar.  

4) atuar com base no apoio matricial com as 
dimensões de suporte assistencial e técnico-
pedagógico, através de um conjunto de 
profissionais que têm, necessariamente, relação 
direta e cotidiana com o usuário, além de prestar 
apoio às equipes de referência, ou seja, as 
equipes de Saúde da Família.  

5) constituir a porta de entrada do sistema de saúde 
para os usuários, através do apoio às equipes de 
Saúde da Família, vinculando-se a um número de 
equipes de Saúde da Família em territórios 
definidos, criando espaços de discussões para 
gestão do cuidado. 

 
Estão corretas, apenas: 

A) 1, 3 e 5. 
B) 4 e 5. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1 e 2. 
E) 2 e 5. 
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24. Acerca de Educação em Saúde, é correto afirmar que:  

A) é o campo de prática e conhecimento do setor 
Saúde que tem se ocupado mais diretamente com a 
criação de vínculos entre a ação médica e a 
capacitação de agentes sociais para desenvolver 
ações e práticas de saúde nas comunidades de 
baixa renda 

B) Educação Popular em Saúde é o mesmo que 
educação informal, uma proposta educativa que se 
dá fora da escola, utilizando métodos verticais de 

relação educador-educando. 

C) um elemento fundamental do método de Educação 
Popular em Saúde é o fato de tomar como ponto de 
partida do processo pedagógico o saber acadêmico, 
buscando transferi-lo para as classes populares, 
para que as pessoas adquiram um entendimento 
sobre a sua inserção na sociedade e na natureza. 

D) as experiências de Educação Popular em Saúde 

estão hoje voltadas para a superação do fosso 
cultural existente entre os serviços de saúde, as 
organizações não governamentais, o saber médico 
e mesmo as entidades representativas dos 
movimentos sociais de um lado e, de outro lado, a 
dinâmica de adoecimento e de cura do mundo 
popular.  

E) prioriza a relação com os indivíduos de uma 
comunidade, por estes se mostrarem abertos à 

compreensão do processo saúde-doença, e serem 
responsáveis pelas mudanças comportamentais 
exigidas para melhoria das condições de saúde.  

25. Sobre o processo saúde-doença e seus determinantes, é 
correto afirmar que: 

A) a análise do processo saúde-adoecimento evidencia 

que a saúde é resultado dos modos de organização 
da produção, do trabalho e da sociedade em 
determinado contexto histórico. 

B) no Sistema Único de Saúde (SUS), os modos de 
viver têm sido abordados numa perspectiva 
individualizante e fragmentária e colocam os sujeitos 
e as comunidades como os responsáveis únicos 
pelas várias mudanças/arranjos ocorridos no 

processo saúde-adoecimento ao longo da vida.  

C) na perspectiva ampliada de saúde incorporada pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), os modos de viver 
se referem apenas ao exercício da vontade e/ou 
liberdade individual e comunitária. 

D) saúde é fundamentalmente ausência de doenças e 
agravos, exigindo para isso o privilegiamento do 
tratamento e recuperação diante de situações de 
acometimento do adoecer. 

E) saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, 
mental e social e não apenas a ausência de 
enfermidade, se considerarmos a perspectiva de 
saúde adotada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
 
 
 
 
 

26. São direitos sociais assegurados pela Constituição 
Federal de 1988: 

A) educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, 
previdência, proteção à maternidade e infância e 
assistência aos desamparados. 

B) inviolabilidade da liberdade de consciência e de 
crença, além do livre exercício dos cultos 
religiosos. 

C) liberdade de reunião pacífica, respeitando os 
princípios democráticos, em locais abertos ao 
público, independente de autorização. 

D) respeito à integridade física e moral dos presos, 
das crianças, adolescentes e deficientes. 

E) plena liberdade de associação para fins lícitos, 
vedada a de caráter militar. 

27.  No contexto da ofensiva neoliberal, no Brasil, o 
capitalismo contemporâneo tem como expressão a: 

A) ampliação da intervenção do Estado em oposição 
à organização da sociedade civil. 

B) redemocratização política e econômica inclusiva 
dos trabalhadores e da maioria da população 
brasileira nos anos de 1990. 

C) publicização da esfera privada e privatização do 
domínio público. 

D) reorganização das instâncias coletivas e 
reafirmação dos valores comunitários e da 
tradição cultural. 

E) subordinação da atividade econômica ao bem 
estar dos cidadãos. 

28. O debate contemporâneo sobre a profissão do 
assistente social destaca:        

A) a defesa da dialética materialista como 
orientação teórico-metodológica e principal 
vertente do pensamento no Serviço Social nos 
anos de 1960. 

B) o reconhecimento social da profissão a partir das 
funções de controle e integração em nome da 
cidadania, pela mediação das políticas sociais. 

C) a superação das desigualdades sociais pela via 
das políticas sociais enquanto vetor decisivo da 
conciliação de interesses contraditórios.  

D) a direção social da profissão no país, 
referenciada pela colaboração e pela 
solidariedade entre as classes, com apoio no 
princípio da justiça social. 

E) a defesa dos direitos, o compromisso com a 
autonomia e enfrentamento das desigualdades 
sociais como expressão da questão social.  
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29. A gestão social requer um conjunto de ferramentas, 
entre as quais se inclui a descentralização. Assinale a 
alternativa correta. 

A) A divisão da cidade em regionais significa que a 
interface entre prefeitura e cidadãos ocorre via 
unidades descentralizadas que se responsabiliza 
pela recepção das demandas da sociedade e, ao 
mesmo tempo, repassam essas informações aos 
níveis hierárquicos superiores da administração. 

B) A descentralização é entendida com o processo 
de participação na gestão, com a respectiva 
garantia dos meios para exercê-la, mas não 
implica descentralização do poder de decisão. 

C) A descentralização ocorre mediante gestão 
bipartite, com participação dos trabalhadores e do 
governo nos órgão colegiados. 

D) O processo de descentralização das políticas 
sociais pós CF 88 requer ao assistente social 
ações exclusivamente socioassistenciais, 
caracterizando-o como profissional no âmbito da 
execução terminal das políticas sociais. 

E) A descentralização, quando articulada a 
esquemas de intersetorialidade e participação, 
resulta em apoio à privatização e à fragmentação 
da ação institucional. 

30. Faz parte da execução de programas/projetos sociais 
o processo de monitoramento e avaliação das 
atividades, o qual exige como procedimentos básicos: 

1) treinamento e capacitação da equipe técnica que 
opera o programa 

2) identificação do desenho do programa, incluindo 
objetivos, população alvo, formas de 
gerenciamento dos procedimentos metodológicos 
adotados e dos fatores intervenientes na sua 
implementação 

3) trabalho grupal com os usuários para que 
despertem e se motivem à luta pela melhoria da 
qualidade de vida 

4) a construção de indicadores para o 
acompanhamento da formação profissionalizante 
dos jovens e seu processo de socialização pelo 
trabalho 

5) a antecipação das consequências sociais 
significativas do programa para o território e 
condições de vida das famílias  

 
Estão corretas, apenas: 

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

 

31. A Constituição Federal de 1988 representou uma 
profunda transformação no padrão de proteção social 
brasileira, consolidando as pressões que se faziam 
sentir desde a década anterior. Instala-se um novo 
período no qual o modelo de seguridade social passa 
a estruturar a organização e o formato da proteção 
social brasileira com as seguintes características:  

1) centralização e concentração do poder em mãos 
da tecnocracia, o aumento de cobertura, incluindo 
os empregados domésticos, os trabalhadores 
rurais e os autônomos; a criação de fundos e 
contribuições sociais como mecanismos de 
autofinanciamento dos programas sociais; a 
privatização dos serviços sociais. 

2) o sentido de ruptura com a cobertura restrita a 
setores inseridos no mercado formal e 
afrouxamento dos vínculos entre contribuições e 
benefícios, gerando mecanismos mais solidários 
e redistributivos. 

3) o reconhecimento dos direitos sociais, a 
subordinação das práticas privadas à regulação 
em função da relevância pública das ações e 
serviços executados, uma perspectiva publicista 
da cogestão governo/sociedade e um arranjo 
organizacional descentralizado. 

4) benefícios concedidos a partir das práticas 
contributivas, com fundamento nos princípios da 
justiça social, obrigando a extensão universal da 
cobertura e integração das entidades 
governamentais. 

5) expansão do seguro social como parte do jogo 
político de intercâmbio de benefícios por legítima 
ação dos governantes beneficiando de forma 
preferencial os grupos de trabalhadores com 
maior poder de barganha. 

 
Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 3 e 4. 
C) 4 e 5. 
D) 2 e 3.  
E) 1, 2 e 5. 
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32. O controle social, desenvolvido pela sociedade com 
vistas a exercer influência sobre as ações 
governamentais, pressupõe: 

A) o reordenamento da relação entre Estado e 
sociedade através de mecanismos de 
representação destinados à manutenção da 
ordem. 

B) uma legislação que regule o agir da sociedade e 
suas competências em bases institucionais 
democráticas sem vinculação a órgãos oficiais. 

C) a existência de uma sociedade civil organizada, 
mobilizada, representativa e politicamente 
estimulada para a valorização do interesse 
público, bem como a existência de governantes 
democráticos dispostos a partilhar decisões com 
essa sociedade. 

D) uma dimensão técnica que diz respeito à 
capacitação da sociedade para fiscalizar a gestão 
de recursos e apreciação dos trabalhos 
governamentais sem pressupostos ideológicos. 

E) a participação direta da sociedade nos assuntos 
de governo mediante a ação político partidária e 
conselhos populares como espaços teoricamente 
autônomos. 

33. A noção de participação social é frequentemente 
cercada de mitos e também de riscos de idealização. 
São limitações que se apresentam no processo de 
participação: 

1) predominância do corporativismo (“bairrismo”) em 
detrimento dos interesses gerais da população 

2) o ideal de emancipação, empoderamento e 
autonomia dos movimentos sociais e seu 
isolamento da vida coletiva 

3) a ideia de autogestão identificada como 
autodeterminação levando   à escolha de 
objetivos e operacionalização de ações em rede 
referenciadas pela vigilância social  

4) a intersetorialidade, que consiste na articulação 
de saberes e de experiências no planejamento e 
na execução das ações conjuntas, visando ao 
desenvolvimento social 

5) a democratização, das ações com o envolvimento 
da comunidade  na tomada de decisões 

 
Estão corretas, apenas: 

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

 
 
 
 
 

34. Segundo o Regime Geral da Previdência Social, é 
assegurado:  

A) ao segurado: auxílio-doença, pensão por morte, 
salário família e auxílio- acidente. 

B) ao dependente: pensão por morte, auxílio-reclusão e 
auxílio-doença. 

C) ao segurado e dependente,  conjuntamente, 
reabilitação profissional e salário-família. 

D) ao segurado: aposentadoria por invalidez, 
aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo 
de contribuição. 

E) ao dependente: pensão por morte, auxílio-acidente e 
salário-maternidade. 

35. Na relação com a instituição empregadora e outras, 
constitui dever do assistente social: 

A) contribuir para a criação de mecanismos que 
venham a desburocratizar a relação com os 
usuários, no sentido de agilizar e melhorar os 
serviços prestados. 

B) contribuir para a alteração da correlação de forças 
institucionais apoiando as legítimas demandas de 
interesse da população usuária.  

C) integrar comissões interdisciplinares de ética, tanto 
no que se refere à avaliação da conduta profissional 

como às decisões quanto às políticas institucionais. 

D) repassar a seu substituto, na instituição, as 
informações necessárias à continuidade do trabalho. 

E) denunciar falhas nos regulamentos, normas e 
programas da instituição em que trabalha, quando 
os mesmos estiverem ferindo os princípios e 
diretrizes do Código de Ética do Serviço Social, 
mobilizando inclusive o Conselho Regional, caso se 
faça necessário.  

36. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) e na Lei Nacional de Adoção, assinale a alternativa 
correta. 

A) Os casos de mães que manifestem o interesse em 
entregar seus filhos para adoção devem, 
obrigatoriamente, ser encaminhados ao conselho 
tutelar para que sejam tomadas as providências 
legais. 

B) O ECA determina que as atividades de 
escolarização dos adolescentes, em cumprimento 
de medida de semiliberdade, sejam 
obrigatoriamente desenvolvidas no interior das 
unidades de atendimento socioeducativo. 

C) Os casos de maus-tratos que envolvam alunos do 

ensino fundamental devem ser comunicados ao 
conselho tutelar pelos dirigentes ou pelo professor, 
sob pena de pagamento de multa de três a vinte 
salários de referência. 

D) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, 
com os mesmos direitos e deveres, salvo os 
sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com 
pais e parentes naturais. 

E) A inclusão da criança ou adolescente em programas 

de acolhimento institucional tem preferência à 
colocação em família substituta, observado, em 
qualquer caso, o caráter temporário e excepcional 
da medida. 
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37. Constitui contribuição inovadora do Estatuto do Idoso: 

A) o reconhecimento da participação do idoso na 
elaboração, controle e avaliação das políticas 
sociais do governo. 

B) a articulação das Organizações da Sociedade 
Civil (OSCIP) com as fundações das empresas 
nacionais para assegurar ao idoso, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos à saúde, à 
educação, à segurança, à dignidade, ao respeito 
e à convivência familiar e comunitária. 

C) nos programas habitacionais, públicos ou 
subsidiados com recursos públicos, a reserva de 
pelo menos 10% (dez por cento) das unidades 
habitacionais residenciais para atendimento aos 
idosos. 

D) a inclusão de conteúdos relativos ao processo de 
envelhecimento e valorização da pessoa idosa 
nos currículos mínimos dos diversos níveis da 
educação formal. 

E) os casos de suspeita ou confirmação de violência 
contra idosos são objeto de notificação pelos 
serviços de saúde, públicos e privados, à 
autoridade sanitária, bem como obrigatoriamente 
comunicados por eles à  autoridade policial, ao 
Ministério Público ou ao Conselho municipal, 
estadual ou nacional do Idoso. 

38.  Ao ser requisitado para assessorar o Serviço Social 
em órgãos da administração pública, direta e indireta, 
cabe ao assistente social: 

A) identificar a problemática ou as condições do 
exercício profissional na instituição e indicar 
previamente a necessidade de sua 
reestruturação como condição necessária a seu 
ingresso na função. 

B) elaborar diagnóstico e análise crítica dos planos 
de ação da instituição, tomar decisões e 
introduzir mudanças na estrutura organizacional.  

C) conferir efetividade aos procedimentos de 
intervenção do serviço social mediante a 
implantação de princípios e diretrizes 
referenciadas pelo paradigma da modernização, 
situando o assistente social como agente técnico 
executor das políticas sociais. 

D) propor e apoiar a educação permanente da 
equipe de serviço social na instituição e demais 
colaboradores, bem como participar de seus 
fóruns. 

E) supervisionar diretamente estagiários de serviço 
social e de outras categorias profissionais, 
contribuindo para a qualificação profissional na 
instituição como um todo, em nome da 
interdisciplinaridade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

39.  A formulação, execução e avaliação de uma política 
de atenção a usuários de álcool e outras drogas:  

A) valorizam uma lógica que toma como eixo 
principal de entendimento e, portanto, de 
tratamento a associação drogas / comportamento 
antissocial ou criminoso.  

B) apontam a necessidade de lidar com as 
singularidades, com as diferentes escolhas dos 
usuários, e o acolhimento sem julgamento, 
considerando o que em cada situação, com cada 
usuário, é possível, o que é necessário, o que 
deve ser feito, sempre estimulando a sua 
participação e o seu engajamento, numa 
abordagem da redução de danos. 

C) indicam como estratégias de abordagem a 
redução da oferta e redução da demanda, 
enfrentadas no primeiro caso com a ação da 
justiça, da segurança e da defesa e em relação à 
demanda, com uma operação substancial por 
meio de tratamentos de internação com 
afastamento do usuário do agente indutor. 

D) exigem privilegiar ações voltadas à mudança 
comportamental do usuário de álcool, usando 
principalmente recursos repressivos. 

E) envolvem a implementação de uma política 
integral, intersetorial e inclusiva de atenção aos 
usuários e dependentes de bebidas alcoólicas, 
com ações prioritárias de atendimento na rede 
hospitalar psiquiátrica e, quando necessário, 
programas de suporte e reintegração social. 

40. Sobre os serviços de saúde mental, é correto afirmar que: 

A) os serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) são 
casas localizadas no espaço urbano para responder 
às necessidades de moradia e de tratamento extra-
hospitalar de portadores de transtornos mentais 
graves, egressos de hospitais psiquiátricos e de 
custódia ou em situação de vulnerabilidade, sem 
vínculos familiares. 

B) para ser atendido em um CAPS, que articula 
cuidado clínico e programas de reabilitação 

psicossocial pode-se procurar diretamente esse 
serviço, preferencialmente, na sua região de 
moradia; ou ser encaminhado pela Estratégia de 
Saúde da Família ou por qualquer serviço de saúde.  

C) o território enquanto área estritamente geográfica é 
o espaço de organização de uma rede de atenção 
às pessoas que sofrem com transtornos mentais e 
suas famílias. 

D) o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um 
serviço de saúde fechado e comunitário do Sistema 
Único de Saúde (SUS), para tratamento de pessoas 
que sofrem com transtornos mentais, psicoses e 
neuroses graves que exijam cuidado intensivo. 

E) leitos de atenção integral em saúde mental são 
aqueles associados aos leitos de hospitais de 
pequeno porte, para ofertar acolhimento integral ao 
paciente em crise, em substituição aos CAPS. 

  
 




