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ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, abrangendo 10 (dez) de Português e 30 (trinta) de 

Conhecimentos Específicos da função. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 
 
 

BOA SORTE! 
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PORTUGUÊS 

 

TEXTO para as questões de 01 a 10. 

 

A ADOLESCÊNCIA E AS DROGAS 

 

- Os traficantes entram em nossas casas porque encontram portas abertas. E seduzem nossos filhos porque 

eles têm crescido fracos e sem qualquer esperança. 

Temos muitas dúvidas a respeito de quase todas as coisas que nos são importantes Mas também temos 

algumas certezas. Elas derivam da observação dos fatos, especialmente daqueles que são indiscutíveis, que não deixam 

margem para interpretações variadas. Uma dessas certezas tem a ver com o uso de drogas: praticamente todas as 

pessoas viciadas começaram a usar algum tipo de droga nos primeiros anos da adolescência, entre os 13 e os 17 anos 

de idade. Isso é válido para o uso de drogas pesadas, mas igualmente acontece com a iniciação ao uso do cigarro 

normal que, mesmo provocando poucos efeitos psicológicos, determina forte inclinação para a dependência. 

Outra certeza que temos é a necessidade urgente de compreendermos melhor o que se passa na cabeça dos 
nossos jovens, para que possamos impedir que persista a tendência atual, que é a do uso de drogas por um número 

cada vez maior de pessoas, e que ela venha a envolver praticamente toda a juventude do nosso país. Teremos que 

providenciar novas atitudes dos pais e da sociedade, especialmente se isso puder ajudar nossas crianças a crescerem 

com mais força e determinação pessoal. 

Sim, porque é fácil colocar toda a culpa do problema das drogas nos traficantes e em outros delinquentes que 

fazem fortuna com esse comércio. A verdade é que eles entram nas nossas casas porque encontram portas abertas. E 

eles seduzem nossos filhos porque eles têm crescido fracos e sem esperanças. 
Disponível em: www.somostodosum.ig.com.br 

 

01. Analisando-se o trecho “Os traficantes entram em nossas casas porque encontram portas abertas”, conclui-se que 
 
A) a droga invade os lares sem encontrar obstáculos. 

B) os jovens se sentem fortalecidos, razão por que ingressam no mundo das drogas. 

C) todo traficante tem livre acesso aos lares domésticos. 

D) sem freios, os traficantes cerceiam os direitos dos jovens. 

E) são parcos os lares que se sentem vítimas das drogas. 
 
02. Assinale a alternativa que contém uma mensagem NÃO pertinente ao texto. 
 
A) Os primeiros anos da adolescência (13-17 anos) favorecem o ingresso no mundo das drogas. 

B) Quem se inicia na adolescência como fumante do cigarro normal, torna-se usuário das drogas na idade adulta. 

C) É preciso, em caráter emergencial, tentar entender os jovens como meio de se evitar o avanço das drogas entre eles. 

D) O fato de os adolescentes atualmente ingressarem no mundo das drogas não é culpa única dos traficantes. 

E) Na atualidade, os jovens se sentem inseguros e fracos, razão por que se utilizam das drogas. 

 

03. Observe o trecho: 
 

“Teremos que providenciar novas atitudes dos pais e da sociedade, especialmente se isso puder ajudar nossas crianças 

a crescerem com mais força e determinação pessoal.” 
 
Assinale a alternativa que expressa a mesma mensagem desse trecho. 
 
A) As providências se limitam a nortear os pais sobre as posturas a serem adotadas pelos filhos. 

B) As mudanças sociais são tão irrisórias e irrelevantes, indignas, até mesmo, de comentários. 

C) As providências deverão ser no sentido de se adotarem novas posturas tanto dos pais como da sociedade numa tentativa de 

gerar jovens e adultos com mais determinação pessoal. 

D) As crianças precisam do apoio e da orientação dos pais e da sociedade como um meio de serem mais determinados em suas 

ações. 

E) Deverão ser providenciadas medidas emergentes para se gerar uma sociedade dotada de fortaleza e determinação pessoal. 

 

04. Sobre REGÊNCIA VERBAL, analise as afirmativas abaixo, observando o verbo contido em cada item. 
 

I. “...porque encontram portas abertas.” – o verbo exige complemento não regido de preposição.  
II. “Mas também temos algumas certezas.” – o verbo exige complemento sem ser regido de preposição. 

III. “ Elas derivam da observação dos fatos...” – o verbo não pede complemento. 

IV. “Isso é válido para o uso de drogas...” – o verbo pede complemento regido de preposição. 
V. “... determina forte inclinação para a dependência.” – o verbo exige dois complementos: um regido de preposição e 

o outro não. 
 
Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I e II. B) II e IV. C) II, III e V. D) I, IV e V. E) I, II e V. 
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05.  Em relação à CONCORDÂNCIA VERBAL, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) “...determina forte inclinação para a dependência.” – o verbo sublinhado concorda com o seu sujeito,  “drogas pesadas”. 

B) “Uma dessas certezas tem a ver com o uso de drogas...” – o verbo sublinhado poderia também estar no plural e não 

caracterizaria desobediência às normas gramaticais. 

C) “E seduzem nossos filhos porque eles têm crescido fracos...” – o verbo sublinhado concorda com o seu sujeito, “os 

traficantes”. 

D) “ para que possamos impedir que persista a tendência atual...” – o verbo sublinhado concorda com o seu antecedente, “que”. 

E) “... é a necessidade urgente de compreendermos melhor o que se passa...” – o verbo sublinhado concorda com o seu sujeito,  

“que”. 

 

06. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado possui o mesmo significado do termo entre parênteses. 
 
A) “Elas derivam da observação dos fatos”  (revelam) 

B) “...para que possamos impedir que persista a tendência atual...” (erradicar) 
C) “...determina forte inclinação para a dependência.” (habilita) 

D) “...praticamente todas as pessoas viciadas começaram a usar...” (absolutamente) 

E) “E eles seduzem nossos filhos porque eles têm crescido fracos...” (cativam)  

 

07. Sobre os sinais de PONTUAÇÃO, assinale a alternativa que contém erro. 
 
A) “Os traficantes entram em nossas casas porque encontram portas abertas. E seduzem nossos filhos porque eles têm 

crescido...” – estaria correto também se fosse substituído o ponto por uma vírgula após o termo “abertas” e o conectivo “e” 

fosse grafado  em minúsculo. 

B) “...e que ela venha a envolver praticamente toda a juventude....” – poderia haver uma vírgula após o termo “praticamente” e 

não caracterizaria desobediência às normas gramaticais. 

C) “Temos muitas dúvidas a respeito de quase todas as coisas que nos são importantes. Mas também temos algumas certezas.” 

– estaria também correto se após o termo “importantes” houvesse uma vírgula e o conectivo “mas” estivesse minúsculo. 

D) “Isso é válido para o uso de drogas pesadas, mas igualmente acontece com a iniciação...” –a vírgula se justifica por separar 

a oração coordenada assindética da coordenada sindética. 
E) “...de compreendermos melhor o que se passa na cabeça dos nossos jovens, para que possamos impedir ...” -  a vírgula se 

justifica por separar a oração principal da subordinada. 

 

08. Sobre ACENTUAÇÃO, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. “Temos muitas dúvidas a respeito de quase todas as coisas...” – a tonicidade do termo sublinhado recai na 
antepenúltima sílaba.  

II. “...para que possamos impedir que persista a tendência atual...” – a tonicidade do termo sublinhado recai na 

penúltima sílaba, e o acento se justifica por terminar em hiato. 

III. “...e que ela venha a envolver praticamente toda a juventude do nosso país.” – no termo sublinhado existe a 

presença de um hiato. Caso o acento fosse retirado, o hiato seria preservado. 

IV. “Sim, porque é fácil colocar toda a culpa do problema das drogas...” – os acentos dos termos sublinhados se 

justificam por serem, respectivamente, um monossílabo átono e um termo cuja tonicidade recai na penúltima 

sílaba e termina em “l”. 
 
Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I e IV. B) II e III. C) I, III e IV. D) I. E) II. 

 

09. Após preencher a lacuna com a letra correta nos termos entre parênteses, você perceberá que, em uma delas, não há 

correspondência de grafia entre o termo sublinhado e o termo entre parênteses. Assinale a alternativa que indica 

essa NÃO correspondência. 
 
A) “...porque eles têm crescido fracos e sem qualquer esperanÇa.”  (bonan_a) 

B) “Outra certeza que temos é a necessidade urGente ...” ( ultra _e) 

C) “Teremos que providenCiar novas atitudes dos pais ...” (in_itar) 
D) “...determina forte inclinaÇão para a dependência.” (a_afrão) 

E) “Isso é válido para o uso de drogas peSadas, mas igualmente...”(bi_ar) 

 

10. Em relação à CONCORDÂNCIA NOMINAL, em uma das alternativas abaixo, a justificativa está INCORRETA. 

Assinale-a. 
 
A) “Elas derivam da observação dos fatos, especialmente daqueles que são indiscutíveis...” – se o termo “fatos “ fosse 

substituído por “ocorrências”, estaria correto o trecho: elas derivam da observação das ocorrências, especialmente daquelas 

que são indiscutíveis. 

B) “E eles seduzem nossos filhos porque eles têm crescido fracos e sem esperanças.” – se o termo “filhos” fosse permutado por 

“ gerações”, estaria correto o trecho: e eles seduzem nossas gerações porque elas têm crescido fracas e sem esperanças. 
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C) “A verdade é que eles entram nas nossas casas porque encontram portas abertas.” – se ao termo “portas” fosse acrescido o 

termo “portões”, estaria correto o trecho: a verdade é que eles entram nas nossas casas porque encontram portas e portões 

abertos. 

D) “...que não deixam margem para interpretações variadas.” – se ao termo “interpretações” fosse acrescido o termo 

“diagnósticos”, estaria correto o trecho: que não deixam margem para interpretações e diagnósticos variadas. 

E) “Isso é válido para o uso de drogas nos primeiros anos...” – se o termo “isto” fosse substituído por “todas as argumentações 

e todos os fatos”, estaria correto o trecho: todas as argumentações e todos os fatos são válidos para o uso de drogas nos 

primeiros  anos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11. O tema da assessoria vem ganhando espaço nos debates teóricos da profissão. Encontramos experiências de 

assessoria para elaboração de projetos, assessorias prestadas a Conselhos de Direitos e de Políticas ou Conselhos 

Tutelares, assessorias às equipes de recursos humanos, etc. Sobre essa temática, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Uma das sessões temáticas do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais é Assessoria e Consultoria em Serviço Social. 

B) A assessoria é tematizada na categoria dos assistentes sociais desde a década de 40. 

C) A década de 90 é o marco do adensamento da experiência dos assistentes sociais com o tema sobre assessoria. 

D) O primeiro livro sobre o tema é intitulado Assessoria e Consultoria em Serviço Social, lançado em 1996. 

E) O adensamento do debate sobre a assessoria tem sido realizado, apenas, pela categoria de assistentes sociais.  

 

10. Sobre as características de um assessor, analise os itens abaixo: 
 

I.  Capacidade de apresentar estratégias a serem empreendidas por uma equipe ou um sujeito que assessora. 
II.  Possuir sólido conhecimento do objeto ou do grupo ao qual irá prestar assessoria, sem, no entanto, exercer papel 

de intelectual. 

III.  Capacidade de tomar a realidade como objeto de estudo e ter a intenção de alterar a realidade.  

IV.  Possuir a capacidade de apresentar claramente suas proposições.  
 
Estão CORRETOS 

 

A) I e II. B) I, II e III. C) II e IV. D) I, II, III e IV. E) I, III e IV.  

 

13. Juliana é assistente social e atua na área da infância e juventude. Ontem, ela recebeu uma convocação judicial, 

devendo 
 

A) comparecer apenas se a convocação deixar claro que ela está sendo convocada na qualidade de perita, ou seja, para prestar 

esclarecimentos de natureza profissional. 

B) na qualidade de perita, emitir sua manifestação, fazer observações, sem apresentar conclusões, visto que, no âmbito 

judiciário, a conclusão é de competência do magistrado. 

C) apresentar-se à justiça, tanto na qualidade de perita como de testemunha, dirigindo-se às autoridades do Judiciário de forma 

respeitosa e responsável.  

D) na qualidade de perita ou testemunha, comparecer e colaborar com a resolução do caso,  prestando qualquer esclarecimento 

solicitado pela autoridade judiciária.  

E) não comparecer, pois o Código de Ética assegura que ela não deve ser obrigada a ser testemunha, tampouco perita. 

 

14. Constitui-se dever do Assistente Social nas suas relações com as instituições empregadoras e outras, segundo o 

Código de Ética: 

 

A) livre exercício das atividades inerentes à profissão. 

B) garantir a inviolabilidade do local do trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional. 

C) aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos princípios desse código. 

D) utilizar seu número de registro no Conselho Regional, no exercício da profissão. 

E) empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos usuários por meio dos programas e das políticas sociais.  

 

15. Políticas Sociais representam formas históricas, resultantes de lutas sociais e pactuações contínuas e intermináveis 

que nem sempre são favoráveis aos interesses da maioria da população. Sobre o desenvolvimento da Política Social 

no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Carregam as contradições inerentes ao capitalismo. 

B) O que se observa hoje é o direcionamento das políticas de combate a pobreza. 

C) A Constituição de 1988 preconiza que devem existir políticas destinadas a assegurar direitos e garantir o caráter 

universalista do mesmo. 

D) O sistema de proteção social brasileiro deixa de ser universal do ponto de vista do marco legal e da ação. 

E) A tendência verificada é de focalização, ou seja, as ações são voltadas para os pobres ou “excluídos”.  
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16. A reprodução das relações sociais na sociedade capitalista, na teoria social crítica é entendida como 
 

I.  reprodução dessa sociedade em seu movimento e em suas contradições. 

II. reprodução de um modo de vida e de trabalho que envolve o cotidiano da vida social. 
III.  a reprodução da força viva de trabalho e dos meios materiais de produção que a resumem. 

IV.  reprodução da vida material e da vida espiritual, isto é, das formas de consciência individual. 
 
Estão CORRETOS os itens 

 

A) I e II.  B) I, II e III. C) II e IV. D) I, II, III e IV. E) I, III e IV.  
 

17. O estudo social é um processo metodológico específico do Serviço Social, que tem por finalidade conhecer, com 

profundidade e de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão social, objeto da intervenção 

profissional. Dentre as alternativas abaixo, qual delas NÃO corresponde ao Estudo Social? 
 
A) É mais utilizado no campo sócio-jurídico. 

B) Apresenta-se como suporte fundamental para a aplicação de medidas judiciais dispostas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e na legislação civil referente à família. 

C) Na realização desse estudo, o profissional pauta-se pelo que é expresso verbalmente e pelo que não é falado, mas que se 

apresenta aos olhos como integrante do contexto. 

D) A construção desse estudo contempla a inclusão do sujeito singular na universalidade mais ampla em que se insere. 

E) O primeiro passo para a construção desse estudo é perguntar por quê e para que realiza-lo.  

 

18. Referente às técnicas utilizadas para a elaboração de um estudo social, analise as afirmativas abaixo e assinale V 

para as opções Verdadeiras e F para as Falsas. 
 

(   )  Entrevistas. 
(   )  Visita domiciliar. 

(   )  Observação. 

(   )  Análise de documentação. 

(   )  Informações e entendimentos com colaterais ou entidades de bem estar social da comunidade. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V, V, V, V, V. B) V, F, V, V, F. C) V, V, V, V, F. D) V, V, V, F, F. E) F, V, V, V, F. 

 

19. O objetivo imediato da pesquisa social é a aquisição de conhecimento. De acordo com Richardson (1999), existem 

dois métodos para aplicar questionário a uma população. São eles: 
 
A) Contato direto e questionário por terceiros. 

B) Contato direto e questionário por correio.  D) Contato direto individual e coletivo. 

C) Contato direto individual e grupo focal. E) Contato indireto coletivo e direto individual.  

 

20. Nas redações das perguntas que irão compor um questionário de pesquisa é recomendado 
 
A) se incluírem poucas perguntas, sem se ter uma ideia clara da forma sobre como utilizar a sua informação. 

B) se utilizar vocabulário preciso para perguntar o que realmente se deseja saber.  

C) serem formuladas duas perguntas em uma, para economizar o tempo do sujeito pesquisado. 

D) que as perguntas não devem se ajustar às possibilidades de resposta dos sujeitos, para não comprometer o real objetivo do 

estudo. 

E) evitar itens curtos, ou seja, esclarecer ao máximo o que, de fato, se deseja saber. 

 

21. Sobre a instrumentalidade do serviço social, é CORRRETO afirmar que 
 
A) Guerra(2000) desenvolveu sua concepção de instrumentalidade com base na leitura Gramsciana da obra de Marx.   

B) a dimensão técnico-instrumental sempre teve um lugar de destaque, inclusive no período em que o serviço social fundava 
sua base de legitimidade na esfera religiosa. 

C) o instrumental utilizado pelo assistente social em seu trabalho não pode ser visto, analisado e aplicado isoladamente, mas, 

organicamente articulado aos preceitos constitucionais.  

D) a instrumentalidade do serviço social é um campo saturado de mediações que foram suficientemente discutidas pela 

categoria profissional. 

E) o uso de instrumentos e técnicas derivam, de imediato, de um referencial teórico.  

 

22. Sobre o projeto profissional da profissão, é CORRETO afirmar que 
 
A) não é tensionado pela ofensividade dos mecanismos capitalistas de superação da crise. 

B) independente da conjuntura, os elementos que o compõem não podem ter peso e estruturas diferenciadas.  

C) não está em crise, visto que a história não se acabou.  
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D) o atual sofreu forte influência da Fenomenologia. 

E) o Código de Ética e a Lei de Regulamentação da Profissão fundamentaram-no.  

 

23. De acordo com a Lei de Regulamentação da Profissão, os Conselhos Regionais possuem várias atribuições, 

EXCETO: 

 

A) Poderão constituir, dentro de sua própria área de jurisdição, delegacias seccionais para desempenho de suas atribuições 

executivas e de primeira instância nas regiões onde forem instalados. 

B) Fixar, em assembleias da categoria, as anuidades que devem ser pagas pelos assistentes sociais. 

C) Elaborar o respectivo Regimento Interno e remetê-lo, para fins de conhecimento, ao fórum máximo de deliberação do 
conjunto CFESS/CRESS. 

D) Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de Assistente Social na respectiva região.  

E) Expedir carteiras profissionais de Assistentes Sociais, fixando a respectiva taxa.  

 

24. Carlos Montaño(2009) em seu livro “a natureza do serviço social”, ao analisar as políticas sociais, reflete que elas 

devem ser pensadas sob uma perspectiva de totalidade, estrutural e histórica, devendo ser analisadas como 

instrumentos que desempenham não uma, mas, várias funções. São elas: 

 

A) pública, ética e social. 

B) ética, política e social.  D) social, econômica e política. 

C) econômica, ética e pública. E) pública, econômica e social. 
 

25. Na esteira da intensificação mundial do processo de globalização da economia e da guinada para a direita das 

políticas sociais, antes de corte socialdemocrático, o Brasil também se tornou campo fértil para a disseminação da 

ideologia neoliberal. Sobre o neoliberalismo e as políticas sociais, analise os itens abaixo: 
 

I.  Fortaleceram a ideologia neoliberal, as mudanças tecnológicas, a derrocada do socialismo real e o 
enfraquecimento dos partidos e das organizações de direita. 

II. Uma das teses é a de que o novo cenário não comportava mais a excessiva presença do Estado. 

III.  Entre 1990 e 1992, durante o governo Collor, fez-se uso do discurso eleitoral de matriz socialdemocrata, embora 

logo tenha se mostrado afinado com o ideário neoliberal e a ele submisso. 

IV.  O governo FHC, durante todo o seu primeiro mandato, visivelmente  descuidou-se das políticas econômicas, mas 

não, das sociais, tomando-se como exemplo o sucesso do Programa Comunidade Solidária. 

 

Somente está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I e II.  B) II, III e IV. C) II e III. D) I, II, e III. E) III. 

 

26. Todos são pilares fundamentais do neoliberalismo, EXCETO: 

 

A) relativo e tenso equilíbrio entre capital, trabalho organizado e Estado. 
B) a ofensiva contra o trabalho e suas formas de organização e lutas. 

C) a reestruturação produtiva. 

D) a (contra)reforma do Estado. 

E) a redefinição global no campo político institucional e no das relações sociais. 

 

27. A literatura de avaliação das políticas sociais geralmente costuma distingui-las em termos de sua efetividade, 

eficácia e eficiência. Na  avaliação de efetividade, é CORRETO afirmar que 

 

A) é entendida como o exame da relação entre a implementação de um determinado programa e seus impactos e/ou resultados. 

B) é necessário avaliar a relação entre os objetivos e instrumentos explícitos de um dado programa e seus resultados efetivos. 

C) é fundamental avaliar as metas propostas e as metas alcançadas pelo programa ou entre os instrumentos previstos para sua 

implementação e aqueles efetivamente empregados. 
D) é aquela mais factível e menos custosa de ser realizada. 

E) se configura na avaliação da relação entre o esforço empregado na implementação de uma dada política e os resultados 

alcançados. 

 

28. Alguns autores classificam os estudos de avaliação de política em, pelo menos, quatro tipos. São eles: 

 

A) cooperativa, ex-ante, ex-post e diagnóstica. 

B) financeira, de risco, formativa e diagnóstica.  

C) monitoramento, financeira, ex-post e ex-ante. 

D) escrita, financeira, monitoramento e diagnóstica. 

E) ex-ante, monitoramento, formativa e ex-post. 
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29. Qual o tipo de avaliação que tem como objetivo fazer as coisas certas, em que a essência do trabalho do avaliador é 

acompanhar, observar e testar o desempenho do programa para aprimorá-lo? 

 

A) Ex-ante. B) Ex-post. C) Efetividade. D) De processos ou formativa. E) Eficiência.  

 

30. As lógicas ou perspectivas assumidas pelos diferentes sujeitos do processo das políticas públicas geram todas as 

racionalidades abaixo mencionadas, EXCETO 

 

A) racionalidade administrativa 

B) racionalidade comunitária  D) racionalidade legal 
C) racionalidade política E) racionalidade de resultados 

 

31. O Serviço Social depara-se com o cenário em que a luta pela afirmação dos direitos é hoje também uma luta contra 

o capital. Sobre as demandas postas à profissão na contemporaneidade, analise os itens abaixo: 

 

I.  O serviço social brasileiro construiu um projeto profissional radicalmente inovador e crítico, fundamentado na 
tradição marxista, apoiado em valores e princípios éticos radicalmente humanistas.  

II.  Um dos desafios postos no cotidiano profissional é a tendência da não fragmentação das políticas por 

características de geração, de gênero e ético-culturais. 

III.  Uma estratégia é resgatar a diferença entre iniciativas de enfrentamento à pobreza e estratégias de superação das 

desigualdades. 

IV.  O profissional precisa ser culturalmente versado e politicamente atento ao tempo histórico, para decifrar o não-

dito, os dilemas implícitos no ordenamento  epidérmico do discurso autorizado pelo poder.  

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em 

 

A) I, III e IV.  B) II e III.  C) I. D) I e III. E) IV. 
 

32. Sobre a questão social, é CORRETO o que se afirma em  

 

A) Pensar a questão social nas particularidades brasileiras supõe reconhecer que a transição do capitalismo competitivo ao 

monopolista no Brasil foi presidida por uma burguesia com forte orientação democrática e nacionalista. 

B) O pensamento neoliberal estimula um vasto empreendimento de “refilantropização do social” e opera uma profunda 

politização da questão social, ao desqualificá-la como questão pública, questão política e questão ética. 

C) Uma hipótese é de que na raiz da “questão social”, na atualidade, encontram-se as políticas governamentais favorecedoras 

da esfera financeira e do grande capital produtivo.  

D) As múltiplas manifestações da questão social, sob a órbita do capital, tornam-se objeto de ações filantrópicas, de 

benemerência e de “programas desfocalizados de combate à pobreza”.  
E) Questão social resume-se à pobreza e à desigualdade. 

 

33. A família contemporânea, repleta de nuances advindas das mudanças sociais, estrutura-se precipuamente no afeto 

dos seus pares. Fator fundamental para a saúde familiar, o afeto é a fiel aliança entre pais e filhos. Entretanto, 

quando existe a dissolução da união, os filhos, sob a guarda de um dos genitores, podem vir a sofrer o que Richard 

Gardner chamou de Alienação Parental. Dessa forma, é “primordial que psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais 

conheçam os critérios de identificação da Alienação Parental” (PAULO, Beatrice Marinho. Alienação Parental: 

Identificação, Tratamento e Prevenção). Tendo em vista a importância do tema, em 26 de agosto de 2010, foi 

publicada a Lei 12.318.  

 Com base na família, analise as assertivas abaixo. 

 

I. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. 
II. Omitir, por esquecimento, ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive 

escolares, médicas e alterações de endereço. 
III. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. 

IV. Dificultar o exercício da autoridade parental. 

V. Mudar para domicílio distante do outro genitor, dificultando, dessa forma, as visitas, tendo em vista oportunidade 

de emprego, bem como a melhoria financeira e de qualidade de vida da família. 

 

São formas, dentre outras, de alienação parental: 

 

A) I, II, III e IV. B) II, III, IV e V. C) I, III, IV e V. D) III, IV e V. E) I, III e IV. 
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34. O conceito de família já não é mais o mesmo, se o compararmos com o do século passado. Nesse período, o grupo 

familiar formava-se por meio do laço indissolúvel do casamento, com fins procriativos, vínculos de parentesco 

tecidos na consanguinidade, dentro de uma estrutura social patriarcal e, por conseguinte, exclusivamente 

heterossexual. A família contemporânea, no entanto, organiza-se de forma a buscar a felicidade de seus membros 

para além de um modelo pré-fabricado.  

 Com base nessas novas configurações familiares, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A legislação civil estabelece dois tipos de guarda: a unilateral e a compartilhada. A primeira é atribuída, com exclusividade, 

a um só genitor, enquanto a segunda diz respeito à responsabilização conjunta e ao exercício de direito e deveres por ambos 

os guardiões. Entretanto, restará inviabilizada a guarda compartilhada quando os pais residirem em cidades diferentes, pois, 
dessa forma, não há como exercerem os direitos e deveres decorrentes do poder familiar. 

B) O Supremo Tribunal Federal reconheceu, por unanimidade, em 2011, as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, 

garantindo-lhes a aplicação das mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva.  

C) Com a nova dinâmica do processo de envelhecimento da população brasileira e seu significativo crescimento nas últimas 

décadas, a família tupiniquim foi obrigada, social e juridicamente, a se reorganizar para melhor acolher e cuidar das 

pessoas idosas integrantes do lar.    

D) O Planejamento familiar é direito de todo cidadão, sendo parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao 

homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde. 

E) Os filhos adotados possuem o mesmo status dos filhos biológicos, sendo inconstitucional qualquer tipo de designação 

discriminatória relativa à filiação. 

 
35. “Oh! que saudades que tenho; Da aurora da minha vida; Da minha infância querida; Que os anos não trazem mais!”. 

Casimiro de Abreu, em seu poema intitulado “Meus oito anos”, expressa bem a importância das lembranças infantis e 

do bem viver esse momento na construção do ser humano. E foi pensando na criança (e no adolescente) e em seu 

crescimento saudável - assegurando-lhe uma infância saudosista como a do poeta - que a legislação pátria, 

acompanhando a evolução da família brasileira, criou vários mecanismos para sua especial proteção.  

 Sobre a historicidade desses mecanismos e seu funcionamento, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Somente na segunda década do século XX, em 1927, no Brasil, entrou em vigor o primeiro Código de Menores da América 

Latina por meio do Decreto Nº 17.943-A. 

B) Em 1941, o Instituto Sete de Setembro foi transformado no Serviço de Assistência a Menores (SAM) através do Decreto-lei 

Nº 3.799, com a finalidade de, entre outras, sistematizar e orientar os serviços de assistência a menores desvalidos e 
delinquentes, internados em estabelecimentos oficiais e particulares. 

C) Em 1964, Castello Branco instituiu, através da Lei Nº 4.513, a Fundação Nacional do Bem Estar do Menor, que incorporou 

o patrimônio e as atribuições do SAM. 

D) Com a redemocratização e as pressões sociais, é promulgada a Constituição de 1988, que, em seu artigo 227, institui o 

dever exclusivo da família de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão.  

E) Em 1990, a Lei Nº 8.069, cria o Estatuto da Criança e do Adolescente que, dentre outras proteções, garante o direito da 

criança ou adolescente de ser criado e educado no seio de uma família (biológica ou substituta), sendo-lhe assegurada a 

convivência familiar e comunitária.  

 

36. Com base na proteção da família e a fim de reduzir as desigualdades em nosso País, o Governo Lula criou o 

Programa Bolsa Família. Sobre esse Programa, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) É destinado a ações de transferência de renda, sem condicionalidades. 

B) Tem por finalidade a unificação do “Bolsa Escola”, “Cartão Alimentação”, “Bolsa Alimentação” e Programa Auxílio Gás. 

C) Sua execução se dará de forma centralizada, por meio do Governo Federal. 

D) Tem como objetivo, dentre outros, combater a pobreza.  

E) Caberá aos municípios constituir coordenação composta por representantes das suas áreas de saúde, educação, assistência 

social e segurança alimentar, quando existentes, responsável pelas ações do Programa Bolsa-Família no âmbito municipal. 

 

37. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Considera-se criança a pessoa de até quatorze anos incompletos e adolescente aquela entre 14 e 18 anos de idade.   

B) A criança e o adolescente têm garantida a prioridade de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.  

C) Os casos de suspeitas de maus-tratos de criança ou adolescente serão, a depender do caso, encaminhados ao Conselho 

Tutelar. 

D) Aos menores de 18 anos não é assegurada a liberdade de ir e vir, pois esta caberá apenas aos seus responsáveis. 

E) O pátrio poder será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe.  
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38. O SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo) é um conjunto ordenado de princípios, regras e 

critérios, envolvendo a execução de medidas socioeducativas. A respeito do SINASE, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. A avaliação dos resultados da execução de medida socioeducativa terá por objetivo, no mínimo, verificar a 
situação do adolescente após cumprimento da medida socioeducativa, tomando por base suas perspectivas 

educacionais, sociais, profissionais e familiares bem como verificar reincidência de prática de ato infracional.   

II. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos princípios, dentre outros, da legalidade, 

excepcionalidade, proporcionalidade, mínima intervenção e não discriminação. 

III.  As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de internação deverão ser reavaliadas, no 

máximo, a cada 6 (seis) meses. 

IV.  A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, 

justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave. 

V.  Considera-se mais grave a internação em relação a todas as demais medidas e mais grave a semiliberdade em 

relação às medidas de meio aberto. 
 
Estão CORRETAS: 

 

A) I, II, III e V, apenas. B) I, III e V, apenas. C) II, III e IV, apenas. D) III, IV e V, apenas. E) I, II, III, IV e V. 

 

39. Carlos é funcionário público federal e possui Plano de Saúde privado, Sul Brasil, de cobertura nacional. Em uma 

sexta-feira, enquanto jantava, no Junu’s Restaurante, na cidade do Recife, notou algo errado com o alimento 

servido. De imediato, Carlos acionou a Vigilância Sanitária que, após inspeção, resolveu interditar o local. Nesse 

caso, Carlos utilizou-se do(da) 

 

A) Plano de Saúde Sul Brasil para cobrir a inspeção da Vigilância Sanitária. 

B) Polícia Ambiental da qual a Vigilância Sanitária é órgão. 

C) PROCON (Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor), tendo em vista ter sido estabelecida uma relação de 

consumo. 

D) ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), pois é ele funcionário público federal com prerrogativas para acionar 

a referida agência. 

E) Sistema Único de Saúde, da qual a Vigilância Sanitária é parte integrante. 

 

40. Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 194 caput, entende-se por Seguridade Social o conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Todos os cidadãos brasileiros utilizam-se do Sistema Único de Saúde (SUS), direta ou indiretamente, mesmo 
aqueles que possuem planos de saúde privados. 

II. Os gestores locais do SUS poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por 

meio de processo seletivo público. 

III. É assegurada a aposentadoria, no regime geral de previdência social, àqueles que, sendo homens, obtiverem 35 

anos de contribuição e tiverem atingido os 65 anos de idade e, sendo mulheres, obtiverem 30 anos de contribuição 

e atingirem os 60 anos de idade.  

IV. Para os trabalhadores rurais e os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, no que tange à 

aposentadoria, será reduzido em 5 anos, para ambos os sexos, o tempo de contribuição exigido, bem como para os 

professores de exclusivo tempo de dedicação à educação infantil e ao ensino fundamental e médio. 

 

Estão CORRETAS apenas: 

 

A) I, II, III e IV. B) I, II e IV. C) I, II e III. D) II e III. E) III e IV. 
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