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Andando há 40 anos por este país, catando dinheiro 
para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. Acreditar 
na terra, no homem, na chuva, na benção, na semen-
te, no fruto, no coração, na mente… na inteligência. 
Aprendi, com o meu povo, que quando uma coisa 
está muito séria, o melhor que se faz é brincar com 
ela. E, naquelas tardes terríveis, sozinho num quarto 
de hotel, esperando a hora do show, eu comecei a 
desenhar o país dos meus sonhos. Um país onde 
cada lavrador tenha um par de bois para puxar seu 
arado e que de tarde, ao voltar para casa, encontre 
um par de filhos o esperando e à noite quando for 
dormir, tenha um par de pernas para amar; no país 
dos meus sonhos, todo pobre vai comer, todo hospital 
terá remédios, todo aluno terá colégio, todo professor 
ganhará um salário decente e todo policial apenas 
prenderá os bandidos, em vez de os ajudar a matar e 
a roubar; no país dos meus sonhos todo cego vai ver, 
todo surdo vai ouvir e todo mudo vai ver e ouvir coi-
sas tão lindas que nem será preciso dizer nada; no 
país dos meus sonhos a integração do homem com a 
natureza será tanta que eu chego a imaginar uma 
árvore dizendo a um homem: “Você me tratou tão 
bem, foi tão legal comigo, que eu gostaria de me 
transformar na mesa da sua casa, nas cadeiras onde 
sua família sentará, no berço do seu filho”. No país 
dos meus sonhos, o homem branco, afinal, vai desco-
brir que o coração do negro é do tamanho do seu e o 
sangue da mesma cor. O país dos meus sonhos um 
dia será verdade. E ele será tão feliz que nem vai pre-
cisar de mim para fazer rir um pouco. Não faz mal. Eu 
perco o emprego, mas não perco o meu sonho. Boa 
noite. 
CHICO ANYSIO.  

http://sitenotadez.net/cronicas/ 
 
1) O termo destacado abaixo possui valor de um sin-
tagma que se encontra na alternativa: 
 
“todo mudo vai ver e ouvir coisas tão lindas que nem 
será preciso dizer nada.” 
 
A) O dinheiro que está em cima do móvel é meu; 
B) Esta é a casa a que fiz referência; 
C) Gosto da mulher que tu és; 
D) Os candidatos cujas provas foram entregues po-
dem sair; 
E) O desejo de quanto quero ser aprovado não é 
muito. 
 
2) A relação sintática, em destaque, no fragmento  
abaixo é a mesma da alternativa: 
 
“Eu perco o emprego, mas não perco o meu so-
nho.” 
 
A) Quando uma coisa está muito séria, o melhor é 
brincar com ela; 
 

B) Todo professor ganhará um salário decente e todo 
policial apenas prenderá os bandidos; 
C) Eu chego a imaginar uma árvore dizendo a um 
homem: “Você me tratou tão bem, foi tão legal co-
migo; 
D) Ele será tão feliz que nem vai precisar de mim; 
E) Andando há 40 anos por este país, catando dinhei-
ro para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. 
 
3) O fragmento destacado abaixo possui diretrizes 
sintáticas de: 
 
“No país dos meus sonhos a integração do homem 
com a natureza será tanta que eu chego a imaginar 
uma árvore dizendo a um homem.” 
 
A) Um complemento nominal; 
B) Uma oração consecutiva; 
C) Uma oração causal; 
D) Uma oração comparativa; 
E) Um complemento verbal. 
  
4) A alternativa CORRETA quanto à gramática nor-
mativa se encontra na alternativa: 
 
A) A coerência gramatical permanece a mesma se for 
acrescida a palavra “atrás” em: “Andando há 40 anos 
atrás” assim como ocorrem em: “eu nasci há 10 mil 
anos atrás”; 
B) As vírgulas em “no homem, na chuva, na benção, 
na semente, no fruto, no coração, na mente” são em-
pregadas pela mesma regra do fragmento “E, naque-
las tardes terríveis, sozinho num quarto de hotel”; 
C) Ao substituir a palavra onde em “Um país onde” 
por “aonde” o enunciado permanece em conjuntura 
com a gramática normativa; 
D) O verbo “haver” empregado no primeiro período, 
possui mesma função do verbo em: “ Há vários alu-
nos aqui”; 
E) O sujeito do aprender em “Aprendi, com o meu 
povo” é classificado como elíptico. 
 
5) Depreende-se da charge abaixo: 
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I. A expressão da poupança completa o nome rendi-
mento, sendo classificado como complemento nomi-
nal. 
II. “À taxa Selic” possui características de um comple-
mento verbal, conjunturado ao verbo de forma indire-
ta. 
III. A omissão do acento grave deixa o enunciado com 
as diretrizes gramaticais. 
 
Está CORRETA a alternativa:  
 
A) II; 
B) I e II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I.  
 
6) Assinale a alternativa que melhor completa os es-
paços em branco do fragmento. 
 
“ A ..................... é um ......................... que atinge a 
boa parte dos brasileiros. Dessa forma, as comidas 
devem ser ........................ para que este problema 
seja controlado e a ..................... de sal este-
ja ..................... controle.” 
 
A) Hiper-tensão – mal – insossa – taxa – sob; 
B) Hipertenção – mau – insoça – taxa – sobre; 
C) Hipertensão – mal – insossa – taxa – sob;   
D) Hipertenção – mau – inçossa – tacha – sobre; 
E) Ipertensão – mal – inçoça – tacha – sob. 
 
7) A alternativa em que NÃO foi obedecida às regras 
de concordância é: 
 
A) Fui eu quem falou sobre o seu caso; 
B) Devem haver mais pessoas com cursos de nível 
superior no futuro; 
C) 80% da população brasileira assistiu ao final dos 
campeonatos regionais; 
D) A multidão de fanáticos torcedores aplaudiram 
seus times; 
E) As provas terminarão ao meio dia e meia hora.  
 
8) Observe as placas a seguir: 
 

 
 
 

 
 
I. As partículas “se” presente nos enunciados possu-
em mesmas classificações gramaticais. 
II. Há incoerência gramatical nos dois enunciados, 
haja vista que, os verbos de ambas as placas devem 
estar no plural. 
III. Há incoerência gramatical apenas na placa I, haja 
vista que a partícula “se” apassiva o sujeito e na placa 
II indetermina o sujeito. 
IV. O sujeito da primeira placa é “apartamentos”. E o 
sujeito da segunda placa é “profissionais”.   
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e IV; 
B) II e IV; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I e II. 
 
9) A alternativa que preenche CORRETAMENTE o 
enunciado abaixo se encontra: 
 
I. Com os olhos fixos no rei o servo falou: .............. 
......................... irá ao Brasil. 
II. Logo a notícia se espalhou e chegou distorcida ao 
Brasil, onde se comentava que o príncipe visitaria 
esta Terra, onde falavam que ......................                                
................ chegaria em breve. 
III. É sabido que em breve o Papa visitará o Brasil. Ao 
mencionar o nome do sacerdote indiretamente, deve-
se dizer ........................................ 
 
A) Sua majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
B) Vossa majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
C) Vossa majestade -  Vossa alteza – Vossa onipo-
tência; 
D) Vossa majestade – Sua alteza – Sua santidade; 
E) Sua majestade – Vossa alteza – Vossa santidade. 
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10) Transpondo o enunciado abaixo para o plural ob-
tem-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Ex-guardas-costas mantém polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
B)  Os ex-guardas-costas manteem polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
C) Ex-guarda-costas mantéem polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
D) Os ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
E) Ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson. 

11) Na lei Orgânica são expostas no Art. 18 as obri-
gações dos Vereadores do Município de Serra Talha-
da (PE). Sobre este assunto analise as proposições 
abaixo: 
 
I. Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer 
de sua renúncia e afastá-los, definitivamente, do exer-
cício do cargo, nos termos desta Lei. 
II. Conceder licença, para afastamento, ao Prefeito, 
ao Vice-Prefeito e aos Vereadores. 
III. Votar moção de censura pública ou mérito aos 
Secretários Municipais, representantes do poder pú-
blico, e aos demais cidadãos em relação ao desem-
penho de suas funções. 
IV. Autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município 
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 
V. Autorizar a referendo e convocar plebiscito, exceto 
os casos previstos nesta Lei. 
 
A) Estão corretas apenas a I, II e III; 
B) Estão corretas apenas a II e IV; 
C) Estão corretas apenas a III, IV e V; 
D) Todas as alternativas estão corretas; 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
12) As ações do Governo Municipal na Educação de 
Serra Talhada receberam o reconhecimento 
__________, a Medalha ______________________. 

O Cerimonial de entrega da premiação aconteceu no 
Centro de Convenções em Olinda - PE, no dia 28 de 
abril de 2012. A secretaria Municipal de Educação 
esteve representada pelo Sr. Joaquim Alves da Silva, 
que assume a Pasta da Diretoria de Planejamento.  
 
A) Do Instituto Tiradentes de Minas Gerais; Instituição 
nota 10; 
B) Do Ministério da Educação e Cultura; Instituição 
nota 10; 
C) Do ENEAD; Jovens Talentos; 
D) Do Ministério da Educação e Cultura; Amigos da 
Escola; 
E) Do Instituto Tiradentes de Minas Gerais; Presiden-
te Tancredo Neves - Mérito Educação. 
 
13) Sobre os ilustres nomes que comandaram o Mu-
nicípio de Serra Talhada (PE), alguns se destacam, 
começando as jornadas políticas com o Barão do Pa-
jeú em 1892, até os dias de hoje. Qual desses senho-
res abaixo citados obtiveram o mandato maior: 
 
A) Hildo Pereira de Menezes; 
B) Sebastião Andrade Oliveira; 
C) José Ferdinando Feitosa; 
D) Augusto César E. de Carvalho; 
E) N.D.A. 
 
14) Serra Talhada (PE) é bastante conhecida como a 
Capital do Xaxado, mas também por ter grandes per-
sonagens históricos talhadenses. Sobre estes nativos 
de Serra Talhada é INCORRETO afirmar: 
 
I. Agamenom Magalhães - Ministro da Justiça e do 
Trabalho no Governo Vargas, Interventor e depois 
Governador de Pernambuco, considerado um dos 
grandes “estadista” da política nacional. 
II. Solidônio Leite - Instrumentista, considerado um 
dos maiores do mundo. 
III. Moacir Santos – Filósofo. 
IV. Arnoud Rodrigues - Ator, escritor, humorista, com-
positor e cantor. 
V. Virgolino Ferreira da Silva (Lampião) - Figura em-
blemática que trafega entre o bem e o mal. Conside-
rado o rei do Cangaço, Lampião “reinou” nos sertões 
de 1922 até 1938 quando foi morto numa emboscada 
em Sergipe. Considerado herói por alguns e bandido 
por outros, escreveu uma das principais páginas da 
história do Nordeste e do Brasil. 
 
A) Estão corretas apenas a I, II e III; 
B) Estão corretas apenas a II e III; 
C) Estão corretas apenas a I, IV e V; 
D) Estão corretas apenas a III, IV e V; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
15) As melhores Secretarias Municipais de Educação 
do Brasil foram homenageadas durante o Congresso 
Nacional da Educação Pública Municipal, em Santa 
Catarina. A educação de Serra Talhada (PE) está 
incluída entre as cem e recebe o 10º Prêmio Educa 
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Brasil, na pessoa do secretário Israel Silveira. A Se-
cretaria de Educação de Serra Talhada (SEST) obte-
ve tal premiação devido a: 
 
A) O trabalho de inclusão e melhoria da qualidade do 
ensino e a política de valorização dos professores; 
B) Melhor estrutura física e equivalente aproveitamen-
to do corpo docente da mesma; 
C) Mais alto percentual de capacitação profissional no 
programa de treinamento de mídias digitais; 
D) Terceira colocação nas Olimpíadas Nacionais de 
Ciências Exatas e suas Tecnologias; 
E) Segundo lugar Nacional no ENEM, nas escolas 
públicas. 
 
16) Antonio Palocci anunciou a saída da casa civil e 
foi o primeiro ministro do governo da presidente Dilma 
Rousseff a deixar o cargo. O ex-chefe da Casa Civil 
anunciou sua saída no dia 7 de junho de 2011, quan-
do foram divulgadas denúncias de que seu patrimônio 
aumentou 20 vezes em quatro anos, entre 2006 e 
2010. Depois da renúncia de Palocci, quem assumiu 
seu lugar: 
 
A) Paulo Bernardo; 
B) Gleisi Hoffman; 
C) Moreira Franco; 
D) Helena Chagas; 
E) Celso Amorim. 
 
17) O primeiro 7 de Setembro, Dia da Independência, 
da presidente Dilma Rousseff foi marcado por protes-
tos em Brasília. Esta manifestação ocorreu a partir de 
mobilizações das pessoas nas redes sociais. Sobre 
esta manifestação é CORRETO afirmar: 
 
A) Foi uma Marcha a favor da Independência das mu-
lheres e contra o machismo; 
B) Foi denominada Marcha Contra a Corrupção; 
C) Foi uma movimentação contra a homofobia; 
D) Foi organizado por jovens, contra as drogas; 
E) Foi uma manifestação em combate ao câncer de 
mama. 
 
18) Começou tímida na Tunísia, ainda no final de 
2010. Logo uma onda varreu o Oriente Médio e o nor-
te da África. A revolta pelo fim dos regimes autoritá-
rios tomou conta de países. Sobre essas revoltas co-
nhecidas como Primavera Árabe, responda: Qual di-
tador foi derrubado pelo povo primeiro: 
 
A) Hosni Mubarak; 
B) Muamar Kadafi; 
C) Zine El Abidine Bem Ali; 
D) Abdullah Saleh; 
E) Rei Hamed. 
 
19) Sobre as atuações do IPHAN em Pernambuco, 
analise as proposições abaixo: 
 
 

I. No município de Jaboatão dos Guararapes, execu-
tou-se obra de preservação na Igreja Nossa Senhora 
dos Prazeres. 
II. Na cidade de Goiana, foi restaurada a Igreja Nossa 
Senhora do Amparo, após trabalho emergencial. 
III. Com a participação dos monges carmelitas na 
contratação de mão-de-obra, a cobertura e as esqua-
drias da nave do Convento de Santo Alberto foram 
restauradas. 
IV. Em Igarassu, a Igreja de São Cosme e São Dami-
ão teve sua rede elétrica refeita, ganhando nova ilu-
minação, obras de recuperação do piso e da cobertu-
ra, com recursos e supervisão do IPHAN. 
V. Em Olinda a igreja abacial do Mosteiro São Bento 
teve seus elementos artísticos restaurados, sobretudo 
o altar-mor; em operação que durou sete meses, en-
volvendo 30 profissionais. 
 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I, III e V; 
B) Apenas II, IV e V; 
C) Apenas III, IV e V; 
D) Apenas I e II; 
E) I, II, III, IV e V. 
 
20) União para promover os estados do Nordeste no 
país e no exterior. Essa foi a tônica do discurso do 
secretário de Turismo de Pernambuco, Silvio Costa 
Filho, na apresentação, no Recife (PE), sobre os pre-
parativos dos estados nordestinos para a Copa de 
2014. A platéia é composta por empresários brasilei-
ros e estrangeiros que participam do Encontro Inter-
nacional de Investimentos Imobiliários e Turísticos do 
Nordeste Brasileiro. 
 
Qual das alternativas abaixo é uma cidade do Nor-
deste brasileiro que NÃO sediará a Copa do Mundo 
de 2014: 
 
A) Salvador; 
B) Recife; 
C) Natal; 
D) Ceará; 
E) Maceió. 

21) No que se refere ao Conselho Tutelar, julgue as 
alternativas a seguir: 
 
I. É uma das atribuições especificas do Conselho Tu-
telar representar ao Ministério Público, para efeito das 
ações de perda ou suspensão do pátrio poder.   
II. Em cada Município haverá, no mínimo, um Conse-
lho Tutelar composto de cinco a seis membros, elei-
tos pelos cidadãos locais, para mandato de três anos, 
permitida uma reeleição.  
III. As decisões do Conselho Tutelar somente pode-
rão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de 
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quem tenha legítimo interesse.  
IV. É uma das atribuições do Conselho Tutelar asses-
sorar o Poder Executivo local na elaboração da pro-
posta orçamentária para planos e programas de aten-
dimento dos direitos da criança e do adolescente.  
 
Estão CORRETAS: 
 
A) II e III; 
B) III e IV; 
C) I e IV;  
D) II e IV; 
E) I e II. 
 
22) De acordo com o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, as entidades de atendimento são responsá-
veis pela manutenção das próprias unidades, assim 
como pelo planejamento e execução de programas 
de proteção e sócio-educativos destinados a crianças 
e adolescentes, EXCETO em regime de:      
 
A) Orientação sócio-familiar; 
B) Prestação de serviços a comunidade; 
C) Apoio sócio- educativo em meio aberto; 
D) Abrigo; 
E) Internação. 
 
23) Sobre a adoção internacional de criança e adoles-
cente brasileiro ou domiciliado no Brasil, é CORRETO 
afirmar: 
 
A) A adoção internacional poderá ser condicionada a 
estudo prévio e análise de uma comissão estadual 
judiciária de adoção, que fornecerá o respectivo laudo 
de habilitação para instruir o processo competente; 
B) É vedado o contato direto de representantes de 
organismos de adoção, nacionais ou estrangeiros, 
com dirigentes de programas de acolhimento institu-
cional ou familiar, assim como com crianças e adoles-
centes em condições de serem adotados, sem a devi-
da autorização judicial;  
C) É permitido o contato direto informal do adotante 
com a criança ou adolescente a ser adotado para a 
verificação de empatias mútuas;  
D) Os brasileiros residentes no exterior seguirão as 
mesmas regras no processo de adoção internacional 
de criança ou adolescente brasileiro;   
E) Antes de consumada a adoção não será permitida 
a saída do adotando do território nacional. 
 
24) No que se refere à assistência a mulher em situa-
ção de violência doméstica e familiar, assinale a alter-
nativa que NÃO esta de acordo com a Lei nº 
11.340/2006: 
 
A) A assistência à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar será prestada de forma articula-
da e conforme os princípios e as diretrizes previstos 
na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema 
Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança 
Pública, entre outras normas e políticas públicas de 

proteção, e emergencialmente quando for o caso; 
B) O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da 
mulher em situação de violência doméstica e familiar 
no cadastro de programas assistenciais do governo 
federal, estadual e municipal; 
C) Deverão ser criados obrigatoriamente pela União, 
em todas as regiões, os Juizados de Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher, para que os pro-
cessos das causas decorrentes da prática de violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher sejam devi-
damente julgados em sua comarca jurisdicional; 
D) A assistência à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar compreenderá o acesso aos be-
nefícios decorrentes do desenvolvimento científico e 
tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de 
emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodefici-
ência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médi-
cos necessários e cabíveis nos casos de violência 
sexual; 
E) O juiz assegurará à mulher em situação de violên-
cia doméstica e familiar, para preservar sua integrida-
de física e psicológica: acesso prioritário à remoção 
quando servidora pública, integrante da administração 
direta ou indireta; e a manutenção do vínculo traba-
lhista, quando necessário o afastamento do local de 
trabalho, por até seis meses. 
 
25) No que se refere ao acesso a Justiça, disposto 
pelo Estatuto do Idoso, assinale a alternativa COR-
RETA: 
 
A) Caberá ao Poder Público criar obrigatoriamente, 
em cada município, varas especializadas e exclusivas 
do idoso, com o intuito de facilitar o atendimento a 
esta categoria; 
B) A prioridade na tramitação de processos judiciais 
cessará com a morte do beneficiado idoso, cabendo 
ao cônjuge ou familiar julgar se darão continuidade ao 
processo;  
C) Salvo manifestação em audiência, as partes pro-
cessuais e o Ministério Público terão 5 (cinco) dias 
para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade 
judiciária em igual prazo; 
D) A prioridade na tramitação de processos se dará 
somente com a Defensoria Pública da União, dos Es-
tados e do Distrito Federal no que se refere aos Servi-
ços de Assistência Judiciária;  
E) É assegurada prioridade na tramitação dos proces-
sos e procedimentos e na execução dos atos e dili-
gências judiciais em que figure como parte ou interve-
niente pessoa com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, em qualquer instância.  
 
26) Verificada a aplicação de qualquer das medidas 
de proteção, previsto pela Lei nº 10741/2003. Que 
institui o Estatuto do Idoso, o Ministério Público ou o 
Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá de-
terminar, dentre outras, as seguintes medidas: 
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A) Políticas e programas de assistência social, em 
caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem; 
B) Serviços preventivos, de atendimento médico e 
psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, 
exploração, abuso, crueldade e opressão; 
C) Inclusão em programa oficial ou comunitário de 
auxílio, orientação e tratamento a usuários dependen-
tes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à 
pessoa de sua convivência que lhe cause perturba-
ção; 
D) Proteção jurídico-social por varas especializadas 
na defesa dos idosos; 
E) Encaminhamento à família ou curador, para orien-
tação, apoio e acompanhamento em unidades tera-
pêuticas para o idoso. 
 
27) A seguridade social será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, mediante recur-
sos provenientes dos orçamentos da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, e de como 
uma das seguintes contribuições sociais:  
 
A) Dos empregadores com vínculo empregatício, inci-
dente sobre a folha de salários, o faturamento e o 
lucro;  
B) Do trabalhador e dos demais segurados da previ-
dência social, incluindo a contribuição sobre aposen-
tadoria e pensão concedidas pelo regime geral de 
previdência social; 
C) Sobre a receita de alíquotas de concursos e prog-
nósticos; 
D) Do importador de bens ou serviços do exterior, ou 
de quem a lei a ele equiparar;  
E) De empregadores e trabalhadores com vinculo 
formal na empresa que contribuem diretamente com a 
previdência social. 
 
28) Com relação à Política de Seguridade Social, a-
nalise as proposições abaixo e julgue-as como Verda-
deiro ou Falso: 
 
( ) A proposta de orçamento da seguridade social 
será elaborada de forma integrada pelos órgãos res-
ponsáveis pela saúde, previdência social e assistên-
cia social, tendo em vista as metas e prioridades esta-
belecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegu-
rada a cada área a gestão de seus recursos. 
( ) São isentas de contribuição para a seguridade 
social, toda e qualquer entidade beneficente no âmbi-
to da assistência social.  
( ) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios destinadas à seguridade social cons-
tarão dos respectivos orçamentos, integrando o orça-
mento da União.  
( ) Nenhum benefício ou serviço da seguridade so-
cial poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 
correspondente fonte de custeio total. 
 
Assinale a sequência CORRETA: 
 
A) V, V, V, F; 

B) V, F, F, V; 
C) F, V, V, F; 
D) F, F, V, V; 
E) V, V, F, V. 
 
29) O Conselho Nacional de Saúde, por meio da Re-
solução nº 287 de 08 de Outubro de 1998, reconhe-
ceu o assistente social como profissional de nível su-
perior na área de saúde; que tornou um (a): 
 
A) Profissão com maior visibilidade na mídia; 
B) Marco na atuação na área de saúde; 
C) Profissão específica e independente; 
D) Das áreas de trabalhos bem mais remuneradas no 
país; 
E) Dos ambientes de atuação do assistente social. 
 
30) Levando em consideração os deveres profissio-
nais, o perfil do(a) Assistente Social para atuar na 
Política de Assistência Social deve afastar-se das 
abordagens: 
 
A) Funcionalistas e pragmáticas; 
B) Totalizantes e críticas; 
C) Conservadoras e com elementos totalizantes; 
D) Funcionalistas e criticas; 
E) Analítica e totalitária. 
 
31) De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços 
Sócio-Assistenciais (2009), o Serviço Especializado 
para Pessoas em Situação de Rua tem como objeti-
vos gerais: 
 
A) Acolher e garantir proteção integral ao morador de 
rua; 
B) Contribuir para o surgimento e desenvolvimento de 
aptidões, capacidades e oportunidades para que os 
indivíduos façam as suas escolhas de vida com maior 
autonomia; 
C) Contribuir para a construção de novos projetos de 
vida, respeitando as escolhas dos usuários e as espe-
cificidades do atendimento; 
D) Possibilitar a convivência em instituição de acolhi-
mento em tempo integral aos moradores de rua; 
E) Colaborar com o acesso a programações culturais, 
de lazer, de esporte e ocupacionais internas e exter-
nas. 
 
32) Sobre o Serviço de Acolhimento em Família Aco-
lhedora, descrito pela Tipificação Nacional de Servi-
ços Sócio-assistenciais (2009), julgue as afirmativas a 
seguir: 
 
I. Este serviço é particularmente adequado ao atendi-
mento de crianças e adolescentes cuja avaliação da 
equipe técnica indique possibilidade de retorno à fa-
mília de origem, nuclear ou extensa. 
II. O serviço é o responsável por selecionar, capaci-
tar, cadastrar e acompanhar as famílias acolhedoras, 
bem como realizar o acompanhamento da criança e/
ou adolescente acolhido e sua família de origem.  
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III. É previsto até que seja possível o retorno à família 
de origem ou, na sua impossibilidade, o encaminha-
mento para adoção. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Apenas a II está correta; 
B) Estão corretas apenas as assertivas I e III; 
C) Apenas a II e III estão corretas; 
D) Estão corretas apenas as assertivas I e II; 
E) Todas estão corretas. 
 
33) Com a atualização no Código de Ética do Assis-
tente Social, em 2011, foram (re) apresentados instru-
mentos normativos que são a materialização do Pro-
jeto Ético-Político profissional construído nos últimos 
30 anos no seio da categoria, haja vista que estes 
foram formulados para dar sustentação legal ao exer-
cício profissional dos/as assistentes sociais, além de:  
 
A) Fortalecer e respaldar as ações profissionais na 
direção de um projeto em defesa dos interesses da 
classe trabalhadora e que se articula com outros su-
jeitos sociais na construção de uma sociedade antica-
pitalista; 
B) Consolidar direitos e lutar pelo bem estar e justiça 
social; 
C) Reconhecer e enaltecer os esforços dos vários 
segmentos sociais, partidos políticos e profissionais 
que se mobilizam pelo compromisso ético com a liber-
dade, equidade, universalidade e democracia; 
D) Lutar por políticas e serviços sociais, em nome do 
respeito, qualidade e responsabilidade nos termos 
das atribuições privativas e competências firmadas 
pela Lei de Regulamentação da Profissão; 
E) Fortalecer e lutar pela consolidação dos direitos 
sociais direcionando para a construção e defesa de 
interesses da classe trabalhadora, na busca de uma 
sociedade mais humana. 
 
34) Os Planos de Assistência Social são instrumentos 
que têm o objetivo de garantir a melhor utilização dos 
recursos para realizar a política pública. Estes devem 
apresentar: 
 
A) Estudo territorial; objetivos gerais e específicos; 
planejamento estratégico; cronograma de atividades; 
metas e diretrizes a serem alcançadas; monitoramen-
to e avaliação; 
B) Diagnóstico com a definição dos territórios vulnerá-
veis; os objetivos gerais e específicos; as diretrizes e 
metas propostas; os recursos humanos e financeiros 
para realização das ações de assistência social e os 
critérios de avaliação e monitoramento das ações; 
C) Estudo social com definição de territórios de vulne-
rabilidade social; objetivos a serem alcançados; pla-
nejamento orçamentário; recursos humanos; crono-
grama de atividades a serem realizadas; monitora-
mento e avaliação; 
D) Diagnóstico parcial de situações de vulnerabilidade 
social; os objetivos a serem alcançados; planejamen-

to orçamentário e os critérios de avaliação e monito-
ramento das ações de assistência social; 
E) Diagnóstico sócio territorial; objetivos gerais; dire-
trizes e metas propostas; recursos humanos e finan-
ceiros; planejamento estratégico para realizações de 
projeto e programas na área de assistência social; 
cronograma de atividades; avaliação e monitoramento 
das atividades.  
 
35) O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
em sua nova redação dada pela Lei nº 12.435 de 
2011, trouxe avanços significativos no modo de orga-
nizar as ações de assistência social no país, tais co-
mo: 
 
A) Definiu como objetivos de assistência social: prote-
ção social, a vigilância social e a defesa dos direitos 
sócio-assistenciais; 
B) Organizou os programas e projetos por segmento: 
idoso, criança e adolescente, morador de rua e defici-
entes físicos; 
C) A gestão das ações na área de assistência social 
passa a ser organizada sob a forma de sistema des-
centralizado e forma co-financiamento de ordem dire-
ta, em que cada esfera de governo tem seu papel   
pré-estabelecido pela Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS); 
D) Reorganizou e redistribuiu recursos aos territórios 
nacionais de maior vulnerabilidade, através do Fundo 
Nacional de Assistência Social (FNAS); 
E) Organizou a construção dos planos de assistência 
social a partir da co-participação de lucros dos Esta-
dos, municípios e do Distrito Federal. 
 
36) A interdisciplinaridade enriquece e flexiona a atu-
ação do profissional de Serviço Social. Sabendo dis-
so, e conforme disposto pelo Código de Ética Profis-
sional, no que se refere das relações com assistentes 
sociais e outros profissionais, o incentivo, sempre que 
possível, a prática interdisciplinar é um (a): 
 
A) Atribuição privativa do assistente social; 
B) Direito do assistente social; 
C) Dever do assistente social; 
D) Dos princípios da Lei de Regulamentação da Pro-
fissão; 
E) Competência do assistente social. 
 
37) Sobre as atribuições do (CRESS) Conselho     
Regional de Serviço Social, dispostas pela Lei de Re-
gulamentação da Profissão. Lei nº 8.662/ 93, julgue 
as afirmativas abaixo: 
 
I. Organizar e manter o registro profissional dos As-
sistentes Sociais e cadastro das instituições e obras 
sociais públicas e privadas, ou de fins filantrópicos. 
II. Estabelecer os sistemas de registro dos profissio-
nais habilitados.  
III. Prestar assessoria técnico-consultiva aos organis-
mos públicos ou privados, em matéria de Serviço So-
cial.  
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IV. Fixar, em assembléia da categoria, as anuidades 
que devem ser pagas pelos Assistentes Sociais. 
 
Está CORRETO o que se afirma em: 
  
A) II apenas; 
B) I e II apenas; 
C) I, III e IV apenas; 
D) I e IV apenas; 
E) IV apenas. 
 
38) O reconhecimento da questão social como objeto 
de intervenção do assistente social, demanda uma 
atuação profissional em uma perspectiva: 
 
A) Totalizante, baseada na identificação dos determi-
nantes sócio-econômicos e culturais das desigualda-
des sociais; 
B) De reforçar posturas burocráticas e autoritárias na 
relação com os usuários diante das instituições em 
que se trabalha; 
C) Completa, baseada em um planejamento estratégi-
co territorial de vulnerabilidades sociais; 
D) Parcial, devido à correlação de forças impostas 
pelas instituições e os usuários; 
E) Totalitária, baseada no compromisso com o usuá-
rio em suas vulnerabilidades sociais e com os princí-
pios e diretrizes institucionais. 
 
39) A realização das competências e atribuições do 
assistente social requer a utilização de instrumentais 
adequados a cada situação social a ser enfrentada 
profissionalmente. Portanto, o uso das técnicas e es-
tratégias para utilização destes instrumentais deve: 
 
A) Ser utilizados pelo profissional com uma perspecti-
va criativa e autônoma, na busca de uma maior inte-
gração social, com a utilização de práticas terapêuti-
cas em atendimentos individuais e/ou das relações 
sociais como competência profissional; 
B) Contradizer os objetivos, diretrizes e competências 
assinalados, dependendo do cargo que este profissio-
nal atue na instituição; 
C) Ser utilizados com a perspectiva de integração 
social, homogeneização social, psicologização dos 
atendimentos individuais e/ou das relações sociais; 
D) Destinar-se ao fortalecimento de vivências e trocas 
afetivas em uma perspectiva subjetivista, de acordo 
com a realidade especifica territorial; 
E) Ser estabelecidos pelo (a) próprio (a) profissional, 
que tem o direito de organizar seu trabalho com auto-
nomia e criatividade, em consonância com as deman-
das regionais, específicas de cada realidade em que 
atua. 
 
40) Sobre a profissão de Assistente Social, disposta 
pela Lei nº 8.662 de 07 de Junho de 1993, julgue os 
itens a seguir: 
 
I. Planejar, organizar e administrar benefícios e Servi-
ços Sociais.  

II. Fiscalizar o exercício profissional através dos Con-
selhos Federal e Regionais.  
III. Planejamento, organização e administração de 
Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social.  
IV. Realizar estudos sócio-econômicos com os usuá-
rios para fins de benefícios e serviços sociais junto a 
órgãos da administração pública direta e indireta, em-
presas privadas e outras entidades. 
 
Destas afirmativas é considerada uma atribuição 
privativa do profissional de serviço social: 
 
A) Apenas a alternativa II; 
B) Apenas as alternativas I e II; 
C) Apenas as alternativas II e IV; 
D) Apenas as alternativas III e IV; 
E) Apenas a alternativa IV. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 




