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QUESTÃO 01 

De acordo com o Artigo 197 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, são de relevância pública as ações e 
serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 

termos da lei, sobre sua: 
a) Regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros 

e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
público. 

b) Regulamentação, e fiscalização, devendo sua execução 
ser feita diretamente, por pessoa jurídica de direito 

público e privado. 
c) Regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros 

e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado. 

d) Regulamentação, controle, devendo sua execução ser 
feita diretamente ou através de terceiros e, também, 

por pessoa jurídica de direito público. 

 
QUESTÃO 02 

Coloque V para Verdadeiro e F para Falso. 
Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil 

em seu Artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com 

as seguintes diretrizes: 
(  )I- descentralização, com direção única em cada esfera 

de governo; 
( )II- Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais, 
(  )III- Participação da comunidade. 

a) V-, V-, F. 
b) F-, V-, V. 

c) V-, F-, V. 

d) V-, V-, V. 
 

QUESTÃO 03 
Coloque V para Verdadeiro e F para Falso. 

Segundo a Lei Federal 8742/93 o Artigo 4º, afirma que a 
assistência social rege-se pelos seguintes princípios: 

(  )I- Supremacia do atendimento às necessidades sociais 

sobre as exigências de rentabilidade econômica; 
(  )II- Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas; 

(  )III- Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia 

e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, 
bem como à convivência familiar e comunitária, 

vedando-se qualquer comprovação vexatória de 
necessidade; 

(  )IV- Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 

equivalência às populações urbanas e rurais, 

( )V- Divulgação restrita dos benefícios, serviços, 
programas e projetos assistenciais, bem como dos 

recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios 

para sua concessão. 

a) V-, F-, V-, V-, V. 
b) F-, V-, V-, V-, V. 

c) V-, V-, V-, V-, F. 
d) V-, V-, V-, V-, V. 

 

QUESTÃO 04 
O Artigo 21 da Lei Federal 8742/93 determina que o 

benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada: 
a) Ano para avaliação da continuidade das condições que 

lhe deram origem.  
b) 2 (dois) anos para avaliação da continuidade das 

condições que lhe deram origem.  

c) 3 (três) anos para avaliação da continuidade das 
condições que lhe deram origem.  

d) 4 (quatro) anos para avaliação da continuidade das 
condições que lhe deram origem.  

 

QUESTÃO 05 
O Parágrafo 1o  da Lei Federal 8069/90 estabelece que 

toda criança ou adolescente que estiver inserido em 
programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua 

situação reavaliada, no máximo, a cada: 
a) 6 (seis) meses, devendo a autoridade judiciária 

competente, com base em relatório elaborado por 

equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de 
forma fundamentada pela possibilidade de reintegração 

familiar ou colocação em família substituta, em 
quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta 

Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

b) Ano, devendo a autoridade judiciária competente, com 
base em relatório elaborado por equipe interprofissional 

ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela 
possibilidade de reintegração familiar ou colocação em 

família substituta, em quaisquer das modalidades 

previstas no art. 28 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 
12.010, de 2009) Vigência 

c) 2(dois) anos, devendo a autoridade judiciária 
competente, com base em relatório elaborado por 

equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de 
forma fundamentada pela possibilidade de reintegração 

familiar ou colocação em família substituta, em 

quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta 
Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

d) 3 (três) anos, devendo a autoridade judiciária 
competente, com base em relatório elaborado por 

equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de 

forma fundamentada pela possibilidade de reintegração 
familiar ou colocação em família substituta, em 

quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta 
Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

 
QUESTÃO 06 

Segundo o Artigo 1o  da Lei Federal 10741/03 é instituído o 

Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade: 

a) Igual ou superior a 56(cinquenta e seis) anos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
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b) Igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

c) Igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos. 

d) Igual ou superior a 70 (setenta) anos. 
 

QUESTÃO 07 
O Artigo 9ºda Lei Federal 8080/90 afirma que a direção do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com 

o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo 
exercida em cada esfera de governo pelos seguintes 

órgãos: 
I- No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 

II-No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente e 

Ministério da Saúde, 

III-No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de 
Saúde ou órgão equivalente. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 08 
De acordo com a Resolução NOB/SUAS 130/05 a proteção 

social de Assistência Social, ao ter por direção o 
desenvolvimento humano e social e os direitos de 

cidadania, tem por princípios: 

I- Amatricialidadesociofamiliar; 

II-Territorialização; 

III- A proteção pró-ativa; 
IV- Integração à seguridade social; 

V- Integração às políticas sociais e econômicas. 

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 09 
Segundo o Parágrafo único do Artigo 4° da Lei Federal 

10.098/00, os parques de diversões, públicos e privados, 
devem adaptar, no: 

a) Mínimo, 5% (cinco por cento) de cada brinquedo e 

equipamento e identificá-lo para possibilitar sua 
utilização por pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, tanto quanto tecnicamente 
possível. (Incluído pela Lei nº 11.982, de 2009) 

b) Mínimo, 10% (dez por cento) de cada brinquedo e 
equipamento e identificá-lo para possibilitar sua 

utilização por pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, tanto quanto tecnicamente 
possível. (Incluído pela Lei nº 11.982, de 2009) 

c) Máximo, 5% (cinco por cento) de cada brinquedo e 
equipamento e identificá-lo para possibilitar sua 

utilização por pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, tanto quanto tecnicamente 
possível. (Incluído pela Lei nº 11.982, de 2009) 

d) Máximo, 10% (dez por cento) de cada brinquedo e 
equipamento e identificá-lo para possibilitar sua 

utilização por pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, tanto quanto tecnicamente 

possível. (Incluído pela Lei nº 11.982, de 2009) 
 

QUESTÃO 10 
O Parágrafo 2o  do Artigo 22 da Lei Federal 12435/11, o 

CNAS, ouvidas as respectivas representações de Estados e 

Municípios dele participantes, poderá propor, na medida 
das disponibilidades orçamentárias das 3 (três) esferas de 

governo, a instituição de benefícios subsidiários no valor 
de: 

a) Até 10% (dez por cento) do salário-mínimo para cada 
criança de até 6 (seis) anos de idade. 

b) Até 15% (quinze por cento) do salário-mínimo para 

cada criança de até 6 (seis) anos de idade. 
c) Até 20% (vinte por cento) do salário-mínimo para cada 

criança de até 6 (seis) anos de idade. 
d) Até 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo 

para cada criança de até 6 (seis) anos de idade. 

 
QUESTÃO 11 

Considerando o instituto da guarda protetiva é correto 
afirmar que: 

a) Visa à fixação de alimentos em favor do filho. 
b) Visa garantir a convivência familiar das crianças 

em situação de risco. 

c) Visa manter os laços de afetividade e afinidade entre as 
crianças. 

d) Visa demonstrar a necessidade de políticas públicas que 
fortaleçam o consenso entre os pais. 

 

QUESTÃO 12 
Leia as proposições a seguir. 

I- A guarda confere à criança ou adolescente a 
condição de dependente, para todos os fins e efeitos de 

direito, inclusive os previdenciários; 

II- A guarda confere a criança o direito de opor-se 
a terceiros, inclusive aos pais;  

III-  A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, 
podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos 

procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção 
por estrangeiros, 

IV-  Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos 

casos de tutela e adoção, para atender a situações 
peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou 

responsável, podendo ser deferido o direito de 
representação para a prática de atos determinados. 

Quanto às proposições acima é correto afirmar que: 

a) Apenas II e III estão incorretas. 
b) Apenas I, II e III estão incorretas. 

c) Apenas I e IV estão incorretas. 
d) II está incorreta. 

 
QUESTÃO 13 

O retrato da família na atualidade é pautado numa 

diversidade de configurações familiares, sendo incorreto 
afirmar que: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11982.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11982.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11982.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11982.htm#art2
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a) Elas apresentam dificuldades no que tange ao 

cumprimento das funções de proteção básica, socialização 

e mediação.  
b) São entidade familiar formada por um dos pais e seus 

descendentes.  
c) Os fatores que conduzem às famílias a 

monoparentalidade são divórcio, separação, viuvez, 

abandono, adoção ou por opção, ou seja, por vontade 
própria do homem ou da mulher em assumir a paternidade 

ou maternidade sem a participação de outro genitor.  
d) A família monoparental não pode ser definida como 

aquela entidade familiar formada por um dos pais. 
 

QUESTÃO 14 

Sobre o Livro “Cidadania Tutelada e Cidadania Assistida”, 
em relação aos problemas e desafios do mercado analise 

as afirmativas:  
I-  O desafio maior atual do mercado é a competitividade. 

II-  O desafio não está relacionado à oferta e procura. 

III-  É adequado esperar que uma economia competitiva 
tenha como marca principal empregar a população 

economicamente inativa. 
 Assinale a alternativa correta 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

c) Apenas a afirmativa III está correta. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 15 
Considerando o livro:Serviço social, práticas judiciárias, 

poder: implantação e implementação do serviço social no 

Juizado da Infância e da Juventude de São Paulo, 
de Eunice Teresinha Fávero, é correto afirmar que: 

I – O livro problematiza as práticas judiciárias que ocorrem 
no século passado. 

II- O livro trata de assuntos ligados as crianças e 

adolescentes que cometeram delitos. 
III- O livro apresenta práticas judiciais ligadas as Varas da 

Infância e da Juventude.  
IV- O livro remonta sua análise ao período da implantação 

do serviço social no então Juizado de Menores de São 
Paulo. 

V- O livro buscando elementos de compreensão, de auto-

identificação que explicitem questões do presente e 
orientem em direção ao futuro. 

São corretas: 
a) Apenas as alternativas I, II e III. 

b) Apenas as alternativas III, IV e V. 

c) Apenas as alternativas I, III e V. 
d) Apenas as alternativas IV e V. 

 
QUESTÃO 16 

Robert Castel autor do livro “As metamorfoses da questão 
social”: uma crônica do trabalho apresenta um desafio que 

nos leva a trilhar vários caminhos, dentre eles se 

destacam: 

I- Os que entendam os trabalhadores como historicamente 

expropriados, explorados e subordinados pelos 

proprietários, sendo que alguns não entraram nesta lógica: 
II- Os do sistema capitalista são a melhor forma possível 

de organização da economia e suasinstituições, o Estado, a 
propriedade privada e as desigualdades são frutos do 

desenvolvimento histórico porque foram produzidas para 

suprir as necessidades da sociedade. 
III-Os de dimensão “reformista” – no sentido de “reforma”, 

que valida um posicionamento de mudança de perfil, de 
diretrizes sobre a política de salários, nova forma, nova 

visão, renovação do conceito de trabalho 
IV- Os de dimensão “revolucionária” – mudança da 

“estrutura social” a fim de equalizar oportunidades 

oferecidas a todos, inovação. 
Das afirmativas acima são corretas: 

a)Apenas a I. 
b)Apenas a II. 

c) Apenas a I, II e III. 

d)Todas as afirmativas. 
 

QUESTÃO 17 
No livro: O Charme da Exclusão, o autor Pedro Demo 

apresenta conceitos a cerca da visão assistencialista da 
pobreza, afirmando que: 

I- O que pode “curar” a pobreza não são os benefícios, 

mas as contribuições de um sujeito social capaz de história 
própria, social e coletiva 

II- O debate sobre “exclusão social” tem como uma de 
suas maiores precariedades, a expectativa assistencialista 

frente à pobreza. 

III- O que leva a uma fé excessiva no Estado é a 
desobrigação do sistema produtivo, deturpado pela raiz o 

horizonte da emancipação. 
Frente às afirmativas acima podemos dizer que: 

a) Somente a I está correta. 

b) Somente a I e II estão corretas. 
c) Somente a II está correta. 

d) Todas estão corretas. 
 

QUESTÃO 18 
No livro Serviço Social: identidade e alienação, a autora Mª 

Lúcia Martinelli, trata da “A origem do Serviço Social como 
profissão tem, pois, a marca profunda do capitalismo e do 
conjunto de variações que a ele estão subjacentes – 
alienação, contradição, antagonismos – pois foi neste 
vasto caudal que ele foi engendrado e 
desenvolvido” (MARTINELLI, 2007, p. 66). Nesse sentido, 

é correto afirmar que autora entende que: 
a) O Serviço Social era, então, mais um instrumento da 

burguesia, que consolidando sua identidade, buscava 
apaziguar as possíveis manifestações individuais e 

coletivas e assim manter a ordem. 

b) O Serviço Social era, então, mais um instrumento do 

Clero, que consolidando sua identidade, buscava apaziguar 

as possíveis manifestações individuais e coletivas e assim 
manter a ordem. 

http://veraseditora.com.br/servico-social-praticas-judiciarias-poder-implantacao-e-implementacao-do-servico-social-no-juizado-da-infancia-e-da-juventude-de-sao-paulo/
http://veraseditora.com.br/servico-social-praticas-judiciarias-poder-implantacao-e-implementacao-do-servico-social-no-juizado-da-infancia-e-da-juventude-de-sao-paulo/
http://veraseditora.com.br/servico-social-praticas-judiciarias-poder-implantacao-e-implementacao-do-servico-social-no-juizado-da-infancia-e-da-juventude-de-sao-paulo/
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c) O Serviço Social era, então, mais um instrumento da 

Monarquia, que consolidando sua identidade, buscava 

apaziguar as possíveis manifestações individuais e 
coletivas e assim manter a ordem. 

d) O Serviço Social era, então, mais um instrumento da 
classe operária, que consolidando sua identidade, buscava 

apaziguar as possíveis manifestações individuais e 

coletivas e assim manter a ordem. 
 

QUESTÃO 19 
Frente a proposta apresentada no livro Serviço Social: 

identidade e alienação, de Mª Lúcia Martinelli, certamente 
deixa claro que o Serviço Social (se entendido mesmo 

antes de sua profissionalização) está intimamente ligado à 

própria evolução do Capitalismo, assim como trás consigo 
a marca perturbante da opressão sobre os operários, da 

alienação e da exploração, inclusive a ausência de direitos 
básicos. 

Nessa visão, é correto afirmar que: 

a) O Serviço Social está, portanto, intimamente ligado com 
a „questão salarial‟, e tem como fundamento básico 

acessar direitos para favorecer categorias trabalhistas, 
para as camadas baixas e subalternas da população, onde 

atua. 

b)O Serviço Social está, portanto, intimamente ligado com 

a „questão social‟, e tem como fundamento básico acessar 

direitos para os menos favorecidos, para as camadas 
baixas e subalternas da população, onde atua. 

c)O Serviço Social está, portanto, intimamente ligado com 
a „questão da saúde‟, e tem como fundamento básico 

acessar direitos para os menos doentes, para as camadas 

baixas e subalternas da população, onde atua. 

d)O Serviço Social está, portanto, intimamente ligado com 

a „questão empresarial‟, e tem como fundamento básico 
acessar direitos para o aumento de lucros dos menos 

favorecidos, para as camadas baixas e subalternas da 

população, onde atua. 

 

QUESTÃO 20 
No livro, Família Brasileira a Base de Tudo, Silvio 

ManougKaloustian, apresenta dados e análises efetivas 
para se pensar iniciativas públicas e institucionais acerca 

das famílias brasileiras. Com o reconhecimento de toda a 

multiplicidade de seus arranjos internos, marcados 
historicamente pela diversidade de condições sociais, 

econômicas, culturais e éticas, nesse contexto, o autor 
define que: 

a)A família está presente e permanece enquanto espaço 

estratificado de socialização e exercício da cidadania. 
b)A família está presente e permanece enquanto espaço 

privilegiado de socialização e exercício da cidadania. 
c)A família está ausente e permanece enquanto espaço 

ocioso e desvitalizado de socialização e exercício da 
cidadania. 

d) a família está fragmentada e permanece 

descaracterizada no espaço privilegiado de socialização e 

exercício da cidadania. 
 

QUESTÃO 21 
Frente as alternativas abaixo, assinale a alternativa que 

melhor expressa a visão Pedro Demo sobrecidadania em 

seu Livro Cidadania tutelada e cidadania, Autores 
associados, 1995.  

a) Cidadania é, assim, a raiz dos direitos humanos. 
b) Cidadania é, assim, a moderna ferramenta dos direitos 

humanos. 
c) Cidadania é, assim, a força política que emana dos 

direitos humanos. 

d) Cidadania é, assim, a mola propulsora que eleva os 
direitos humanos. 

 
QUESTÃO 22 

No livro cidadania tutelada e cidadania assistida, de Pedro 

Demo, já nas definições preliminares, o mesmo entende 
que uma das conquistas mais importantes do fim deste 

século é o reconhecimento de que a cidadania perfaz o 
componente mais fundamental do desenvolvimento. O 

autor nesse sentido, reserva a função de mercado da 
seguinte maneira: 

a)Reservando ao mercado a função indispensável de meio. 

b)Reservando ao mercado a função secundária de fim. 
c) Reservando ao mercado a função estratégica de início. 

d)Reservando ao mercado a função irrelevante de 
mediador. 

 

QUESTÃO 23 
Assinale a assertiva incorreta de acordo com o 

livro: Serviço social, práticas judiciárias, poder: 
implantação e implementação do serviço social no Juizado 

da Infância e da Juventude de São Paulo, de Eunice T. 

Fávero. 
a)O livroproblematiza as práticas judiciárias que acontecem 

junto a crianças e adolescentes pobres no interior das 
Varas da Infância e da Juventude. 

b)O livro remonta sua análise ao período da implantação 
do serviço social no então Juizado de Menores de São 

Paulo. 

c)O livro buscando fazer uma análise dos elementos de 
compreensão, de auto-identificação que explicitem 

questões do presente e que orientem em direção ao 
futuro. 

d)O livro problematiza as práticas advocatícias que 

ocorrem no trâmite do processo junto as Varas da Infância 
e da Juventude. 

 
QUESTÃO 24 

Maria Lúcia Martinelli trabalha o conceito de identidade e 
alienação, em seu livro: Identidade e Alienação, São Paulo, 

Cortez, 2000, entendendo que o sentido da evolução do 

Serviço Social, mesmo antes de sua profissionalização está 
ligado à: 

http://veraseditora.com.br/servico-social-praticas-judiciarias-poder-implantacao-e-implementacao-do-servico-social-no-juizado-da-infancia-e-da-juventude-de-sao-paulo/
http://veraseditora.com.br/servico-social-praticas-judiciarias-poder-implantacao-e-implementacao-do-servico-social-no-juizado-da-infancia-e-da-juventude-de-sao-paulo/
http://veraseditora.com.br/servico-social-praticas-judiciarias-poder-implantacao-e-implementacao-do-servico-social-no-juizado-da-infancia-e-da-juventude-de-sao-paulo/
http://veraseditora.com.br/servico-social-praticas-judiciarias-poder-implantacao-e-implementacao-do-servico-social-no-juizado-da-infancia-e-da-juventude-de-sao-paulo/


PROVA OBJETIVA – PROCESSO SELETIVO –FUNÇÃO–3.01-ASSISTENTE SOCIAL-CACONDE– SP - 2013 

5 
 

I- A identidade do profissional está intimamente ligada à 

própria evolução do Capitalismo. 

II- A identidade profissional trás consigo a marca 
perturbante da opressão sobre os operários, da alienação 

e da exploração, inclusive a ausência de direitos básicos. 
III- A identidade está intimamente ligada com a „questão 

social‟, e tem como fundamento básico acessar direitos 

para os menos favorecidos, para as camadas baixas e 
subalternas da população, onde atua. 

Frente às assertivas acima é correto afirmar que: 
a) Apenas a assertiva I é correta. 

b) Apenas a assertiva II é correta. 
c) Apenas a assertiva III é correta. 

d) Todas as assertivas são incorretas. 

 
QUESTÃO 25 

Segundo ensina Mª Lúcia Martinelli, em seu livro 
Identidade e alienação, São Paulo, Cortez, 2000, no que se 

refere a prática do Serviço Social podemos afirmar que o 

Serviço Social: 
I- É uma das poucas profissões que trata da questão 

humana, no seu sentido mais intrínseco possível, sem 
penetrar no âmbito da Psicologia, 

II- Buscando suprir as necessidades humanas, 
sem oferecer esmolas, mas necessariamente inclina os 

necessitados para a evolução humana e social. 

III- Estando a serviço do setor público ou privado, busca 
conciliar as duas partes (instituição e usuário) na 

tentativa de aproximá-los sem prejuízo para nenhum 
dos dois. 

Frente as afirmativas acima podemos considerar que: 

a) Apenas a I é correta. 
b) Apenas a II é correta. 

c) Apenas a III é correta. 
d) Todas são corretas. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


