
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

SECRETARIA DA MULHER 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 
 

Prédio                                                                                                                                                                      Sala 

                             

Nome  

                              

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

ASSISTENTE SOCIAL 

 

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, distribuídas em dois Componentes:  

- Conhecimentos Básicos – 10 (dez) questões de Português e 10 (dez) questões sobre Gênero, 

Políticas Públicas, Trabalho em Rede e Geografia de Pernambuco;  

- Conhecimentos Específicos – 20 (vinte) questões da área específica da função de opção do 

candidato. 

  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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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
PORTUGUÊS 

 

 

TEXTO 01 para as questões de 01 a 06. 

 

GÊNIO TAMBÉM TEM DE ESTUDAR 

 

É muito comum o diagnóstico equivocado de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) em 

jovens que são superdotados. Pelo menos 3 milhões de brasileiros em idade escolar têm superdotação. Eles apresentam 

desempenho bem acima da média em uma ou mais disciplinas – podem se destacar nas ciências, nas artes, na 

matemática, nos idiomas ou em tudo isso ao mesmo tempo. Em comum, exibem aquele desinteresse descomunal pelo 

que acontece nas salas de aula das escolas tradicionais- onde até pode haver um tablet, mas a forma de ensinar e fazer 
com que um aluno assimile o conhecimento de ensino não mudou desde o século passado. Entediados, eles 

interrompem o professor, atrapalham os colegas, são campeões das brincadeiras fora de hora. Quando o assunto é 

boletim escolar, podem subir ao pódio, porque quase sempre são excelentes alunos. Outros nutrem tamanho desprezo 

pelo conteúdo que lhes é passado que, apesar de mais capazes do que o restante da turma, não dão a mínima para 

provas e para a coloração avermelhada das suas notas.  
Revista Veja. 20 de março de 2013. Ed. Abril, p.111. 

 

01. Do texto “É muito comum o diagnóstico equivocado de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade”, conclui-se 

que  

 

A) com pouca frequência, permutam-se diagnósticos na área médica. 

B) diariamente, o diagnóstico de TDAH é confundido com o de hiperatividade. 

C) com certa frequência, há enganos em relação ao diagnóstico de TDAH e hiperatividade. 

D) raramente, os diagnósticos de TDAH e hiperatividade são confundidos. 

E) gradualmente, o TDAH e a hiperatividade são diagnosticados com muita precisão. 

 

02. Após a leitura do texto 01, chega-se à conclusão de que o superdotado canaliza a sua inteligência para uma 

determinada e exclusiva área de estudo. Sobre essa afirmativa do enunciado, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Por alguns momentos, o texto declara essa realidade. 

B) Está incorreta, uma vez que, por momento algum, o texto faz referência a isso. 

C) Está correta, porque, de fato, o superdotado concentra-se sempre e exclusivamente em uma área de estudo. 

D) A restrição a uma área apenas não é realidade do superdotado. A este, cabe um universo que contempla uma área 

específica, porém com vários segmentos nela contidos. 

E) Está incorreta, porque todo superdotado faz opção por duas áreas de estudo, sobretudo as que lhe são mais afins. 

 

03. Em uma das passagens do texto 01, o autor deixa transparecer que, apesar dos avanços tecnológicos, o cenário atual 

da sala de aula permanece imutável, se comparado ao do século passado. Assinale a alternativa que a indica. 
 

A) “Eles apresentam desempenho bem acima da média em uma ou mais disciplinas...” 

B) “Em comum, exibem aquele desinteresse descomunal pelo que acontece nas salas de aula das escolas...” 

C) “Entediados, eles interrompem o professor, atrapalham os colegas, são campeões das brincadeiras fora de hora.” 

D) “...mas a forma de ensinar e fazer com que um aluno assimile o conhecimento de ensino não mudou desde o século 

passado.” 

E) “...podem subir ao pódio, porque quase sempre são excelentes alunos.” 

 

04. Assinale a alternativa que apresenta uma justificativa CORRETA para o acento dos termos sublinhados. 

 

A) “É muito comum o diagnóstico equivocado de transtorno...” – a tonicidade do termo sublinhado recai na penúltima sílaba. 
B) “Eles apresentam desempenho bem acima da média...” – o acento do termo sublinhado se justifica por se tratar de 

paroxítona terminada em hiato. 

C) “...onde até pode haver um tablet...” – o termo sublinhado é monossílabo tônico, razão por que é acentuado. 

D) “...não mudou muito desde o século passado.” – a tonicidade do termo sublinhado recai na penúltima sílaba. 

E) “Quando o assunto é boletim escolar, podem subir ao pódio...” – o acento do termo sublinhado se justifica por ser 

paroxítona terminada em ditongo. 
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05. Observe o trecho abaixo: 

 

“É muito comum o diagnóstico equivocado de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDHA) em 

jovens que são superdotados.” 

 

Se o termo diagnóstico estivesse no plural, e os dois verbos existentes fossem conjugados num tempo do passado, estaria 

CORRETO o trecho da alternativa (serão considerados também erros de ortografia, pontuação, concordância, etc) 

 

A) Seriam muitos comuns diagnósticos equivocados de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade em jovens que são 

superdotados. 

B) Eram muito comuns os diagnósticos equivocados de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade em jovens que 

eram superdotados. 

C) Foram muitos comuns os diagnósticos equivocados de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade em jovens que 

seriam superdotados. 

D) Serão comuns os diagnosticos equivocados de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade em jovens que foram 
superdotados. 

E) Eram muitos comuns os diagnósticos equivocados de transtorno de déficites de atenção com hiperatividade em jovens que 

serião superdotados. 

 

06. Sobre VÍRGULA, atente para o trecho abaixo: 

 

“Quando o assunto é boletim, podem subir ao pódio, porque quase sempre são excelentes alunos.” 

 

Está CORRETO o que se declara na alternativa  

 

A) A primeira vírgula separa orações coordenadas. 

B) A segunda vírgula separa a oração principal da subordinada. 

C) Tanto a primeira como a segunda vírgula separam orações coordenadas. 

D) Estaria também correto se fosse suprimida a primeira vírgula. 

E) Estaria também correto se houvesse vírgula após o termo “sempre”. 

 

TEXTO 02 para a questão 07. 

 

Mulher (Sexo Frágil) 

Erasmo Carlos 

Dizem que a mulher 

É o sexo frágil 

Mas que mentira 

Absurda! 

Eu que faço parte 

Da rotina de uma delas 

Sei que a força 

Está com elas... 
Mulher! Mulher! 

Do barro 

De que você foi gerada 

 Me veio inspiração 

Prá decantar você 

Nessa canção... 

Mulher! Mulher! 

Na escola 

Em que você foi 

Ensinada 

Jamais tirei um 10 
Sou forte 

Mas não chego 

Aos seus pés... 

 

07. Para Erasmo Carlos, a MULHER  

 

A) em alguns momentos, “desonra” a categoria à qual pertence. 

B) representa um segmento social de pouca evidência, cabendo-lhe parcos aplausos. 

C) de um modo geral, é forte e uma aprendiz que é sempre bem avaliada no ensino. 

D) se sobrepõe ao homem em termos de fortaleza, merecedora de todos os elogios. 

E) se nivela ao homem no cotidiano familiar, e a ela declina irrisórios elogios. 

 

TEXTO 03 para as questões 08 e 09. 

 

De tudo, ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 

Que mesmo em face do maior encanto 

Dele se encante mais meu pensamento. 
 

Disponível em: pensador.uol.com.br/Vinicius_de_moraes_frases_sobre_a_mulher. 

 




http://letras.mus.br/erasmo-carlos/
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08. Sobre o fragmento abaixo: 

 

 “De tudo, ao meu amor serei atento” 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Estaria também correta a construção: De tudo, até meu amor serei atento. 

B) Os termos “ao meu amor” funcionam como complemento do verbo “serei”. 

C) O termo “atento” indica que a fala se refere a mais de uma pessoa do sexo masculino. 

D) “Ao meu amor” completa o sentido do termo “atento”, caracterizando exemplo de regência nominal. 

E) Se o verbo fosse conjugado na primeira pessoa do plural, estaria correto o trecho: De tudo, ao meu amor seremos atentos. 

 

09. Em: “Dele se encante mais meu pensamento.”, o verbo  
 
A) pede complemento não regido de preposição. 

B) não pede complemento. 

C) pede complemento regido de preposição. 

D) tem como complemento “meu pensamento”. 
E) possui dois complementos, um regido de preposição e o outro não. 

 

10. Observe a charge e os sinais de pontuação nela existentes: 

 

 
 

Sobre eles, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Os dois pontos foram utilizados para anunciar uma enumeração. 
II. A exclamação utilizada denota surpresa. 

III. As vírgulas separam orações coordenadas.  

IV. As reticências indicam suspensão do pensamento. 

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

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

 

 

GÊNERO, POLÍTICAS PÚBLICAS, TRABALHO EM REDE E GEOGRAFIA DE PERNAMBUCO 

 

 

11. A Política Nacional para as Mulheres é constituída por aspectos mais permanentes e que orientam os Planos de 

caráter mais perenes, sujeitos a modificações mais frequentes. No II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, 

elaborado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, encontram-se os diversos princípios que norteiam 

a elaboração de metas de assistência à mulher em todo o território nacional. Sobre isso, assinale a alternativa que 

NÃO indica um dos princípios contidos no referido documento. 
 
A) Equidade no acesso aos direitos universais 

B) Autonomia das mulheres 

C) Universalidade das políticas para as mulheres 

D) Participação das mulheres na formulação, na implantação e no controle social das políticas públicas 

E) Laicidade do Estado, ou seja, as políticas públicas devem ser formuladas com base nas diferenças religiosas 
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12. De acordo com o Artigo 30, da Lei nº 11.340 ou Lei Maria da Penha, compete à equipe de atendimento 

multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, EXCETO: 

 

A) Fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

B) Emitir laudos ou pareceres verbais em audiências presididas por juízes, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. 

C) Desenvolver trabalhos de orientação às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. 

D) Elaborar documentos jurídicos para punição, voltados à proteção das mulheres contra a agressão de companheiros e 

familiares. 

E) Elaborar metas para encaminhamento de medidas preventivas em relação à violência doméstica e familiar contra mulheres, 

com atenção especial às crianças e aos adolescentes. 

 

Texto para a questão 13. 

 

“A Bolsa-Família, em particular, possui um componente importante de gênero, como se sabe, pois é concedida, 
preferencialmente, às mulheres. Essa concessão preferencial se assenta em concepções tradicionais e culturalmente 

dadas sobre o papel social das mulheres e, mais especialmente, das mães. (...)”. 
BRUSCHINI, Cristina et alli. Trabalho, renda e políticas sociais: avanços e desafios. 

IN: O Progresso das Mulheres no Brasil (2003-2010). Rio de Janeiro: Cepia, 2011, p. 169. 

 

13. Ele destaca uma reflexão importante acerca do impacto do Programa Social do Governo Federal sobre as mulheres. 

Quanto a isso, é CORRETO afirmar que 

 

A) as mulheres passaram a ter uma renda fixa, porém o valor é incompatível para que elas se relacionem com a rede de 

comércio local. 
B) as mulheres são visibilizadas como consumidoras da classe média alta, pois o programa Bolsa-Família disponibiliza uma 

renda significativa. 

C) as mulheres passam a ter o fortalecimento no âmbito das relações familiares, pois as oportunizam a tomar decisões e ter voz 

nos diferentes espaços da relação quando estão na posição de chefia familiar. 

D) a obrigatoriedade das mulheres de tirar documentos para ter acesso ao programa permite a formação de uma identidade 

religiosa, importante para as relações de gênero. 

E) a percepção da cidadania das mulheres, baseada no programa Bolsa-Família, centra-se no sistema simbólico construído pelo 

Estado Nacional no contexto das relações conflituosas entre homens e mulheres. 

 

14. Em março de 2008, a Secretaria Especial da Mulher do Estado de Pernambuco publicou o Plano Estadual para 

prevenir, erradicar e punir a violência contra a mulher. Nele encontram-se várias diretrizes que norteiam as ações 

dessa Secretaria para orientar, encaminhar e prevenir a violência doméstica e familiar. Sobre essas diretrizes, 

analise os itens a seguir: 
 

I. A Secretaria Especial da Mulher se propõe a articular e criar mecanismos para a implantação dos programas e 

projetos relativos à segurança da mulher, definidos no Plano Estadual Pacto pela Vida. 

II. O Plano destaca como ação importante, para desconstruir as desvantagens entre homens e mulheres, a 
incorporação do conceito de gênero em todos os níveis das políticas públicas. 

III. A Secretaria Especial da Mulher fixou como diretriz importante às políticas públicas para as mulheres garantir 

recursos no orçamento público do governo estadual, como instrumento que possibilita o enfrentamento da 

violência contra as mulheres. 

IV. A elaboração de Projeto de enfrentamento à violência contra as mulheres é independente do Pacto Nacional e se 

constitui como meta importante apresentada no Plano Estadual para prevenir, punir e erradicar a violência contra 

as mulheres. 

V. O debate da Lei Maria da Penha com mulheres vítimas de violência é uma proposta de ação da Secretaria Especial 

da Mulher do Estado de Pernambuco. 

 

Estão CORRETOS  

 

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

 

15. Leia o texto a seguir: 

 

 “(...) na relação da Mulher Rural com a sociedade, a violência apresenta-se com a mesma gravidade presenciada nas 

áreas urbanas. Essa violência, de origem patriarcal, tem raízes fincadas na cultura, estando, assim, disseminada na 

sociedade de forma geral, e se soma às dominações de classe, raça e etnia. Entretanto, a invisibilidade da violência é 
maior no caso das mulheres rurais do que das urbanas. Esse fenômeno tem como causa a reduzida oferta de serviços 

assistenciais e de proteção no campo, assim como as dificuldades das Mulheres Rurais em acessá-los, (...)”. 
PERNAMBUCO. Secretaria Especial da Mulher. 

I Plano Estadual de Políticas Públicas para as mulheres rurais de Pernambuco. Recife: SecMulher, 2010, p. 10. 
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Qual das alternativas apresenta um serviço necessário para atender o problema apresentado no texto? 

 

A) Criação de igrejas para atender as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no meio rural. 

B) Realização de campanhas educativas de prevenção sistemática em espaços de convivência no meio rural. 

C) Construção de Casas-abrigo na Região Metropolitana para atender tanto mulheres em situação de risco da zona urbana 

como da zona rural. 

D) Instalação de mais delegacias na capital do Estado para atender a demanda de casos de violência contra a mulher. 

E) Aumento das parcerias com os municípios para a criação de políticas voltadas às mulheres do meio urbano das cidades do 

interior do Estado. 

 

16. Em 2008, a Secretaria Especial de Mulher do Estado de Pernambuco publicou o caderno Mulheres Semeando 

Cidadania. Ele apresenta uma discussão importante sobre a participação das mulheres no processo de construção, 

acompanhamento e avaliação das políticas públicas elaboradas pelo Estado para atender às mulheres em situações 

de vulnerabilidade. Nesse contexto, destaca-se o controle social das políticas públicas para as mulheres. Ele se refere 

à participação das mulheres por meio de organizações que acompanham e avaliam essas ações. Sobre os diferentes 

espaços onde as mulheres podem atuar no controle social, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Os Conselhos de Defesa dos Direitos das Mulheres são constituídos por pessoas indicadas ou eleitas para exercer um papel 

de liderança contra a política estatal mediante a organização de movimentos de luta, baseados na ideologia dos grupos 

minoritários. 

B) Os movimentos feministas são constituídos pelas mulheres, que lutam para descontruir as imagens produzidas pelo Estado 

acerca das relações de gênero, e sua participação nas políticas públicas é decisiva para a reprodução da assimetria de gênero 

na sociedade. 

C) Os Fóruns de Organismos de Políticas para as Mulheres são espaços nos quais as representações de diferentes entidades se 
reúnem para trocar informações sobre seus grupos e articular parcerias contra a política pública, elaborada pelo Estado por 

meio de ações judiciais. 

D) As Conferências de Políticas para as Mulheres se constituem em um momento de discussão, análise e avaliação das 

propostas para a elaboração de políticas públicas voltadas às mulheres e reúnem um grande número de representantes 

governamentais e da sociedade civil para deliberar as ações que serão seguidas por gestores públicos em nível federal, 

estadual e municipal. 

E) Os Seminários de Mulheres Trabalhadoras são encontros periódicos para deliberar sobre problemas nos programas sociais 

do Governo Federal. Eles são regionais, e as decisões são encaminhadas para o órgão do Estado responsável pela 

administração dos recursos federais. 

 

17. Observe o cartaz a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disponível em: < http://mariangelicarochasimoes.blogspot.com.br/2010/05/> 

 

Sobre as mensagens transmitidas pela propaganda, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A imagem faz referência a uma forma de organização que privilegia a simetria de gênero, pois mostra o homem como 

centro da organização patriarcal na sociedade. 

B) O poder masculino apresentado na imagem representa o poder delegado ao homem como provedor da família e, por isso, 

legitimado pelo poder público. 

C) Os filhos são agentes de reprodução das desigualdades entre os gêneros, mas, na figura, percebe-se uma representação 

desigual com relação à posição masculina. 

D) A representação do homem transmitida pela imagem é considerada uma violência de gênero, pois se percebe, nitidamente, o 

estabelecimento de um agente dominador na relação intradoméstica. 
E) A frase contida na parte superior da imagem faz referência direta e única à violência do parceiro sexual da mulher.  

 

 

 




http://mariangelicarochasimoes.blogspot.com.br/2010/05/
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18. Observe a charge a seguir: 

 

 
 

Disponível em: < http://www.virusplanetario.net/o-dia-da-mulher-nasceu-das-mulheres-socialistas/> 

 

Ela faz referência a um movimento social responsável pelas grandes transformações sociais, ocorridas na segunda 

metade do século XX, que teve como principal objetivo mostrar à sociedade que as discriminações incidiam sobre as 

mulheres com base na sujeição feminina aos desígnios da autoridade masculina. Sobre esse movimento, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 

A) O movimento aumentou as oportunidades sociais e as chances de se superarem os tradicionais obstáculos que impediam as 

mulheres de conquistar autonomia. 

B) O movimento sufragista é considerado o primeiro movimento organizado de mulheres para reivindicar a liberação do aborto 

no Brasil, ocorrido no final do século XIX e início do século XX. 

C) A principal reivindicação desse movimento é a reprodução das normas sociais no contexto das relações de gênero. 

D) O aumento dos casos de violência no Brasil permitiu o surgimento de grupos femininos a favor da pena de morte para 

homens. 

E) A relação de gênero é um tema importante na pauta nesse tipo de movimento, pois a ênfase está na assimetria de gênero. 

 

19. Leia o texto a seguir: 

 

 
 

Acerca do seu conteúdo, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Em dez anos, houve um aumento em números absolutos da taxa de assassinatos de mulheres na Região Nordeste e, 

também, na Região Sudeste. 

B) O Estado mais violento, segundo o texto, pertence à Região Nordeste. 

C) A taxa de homicídios de mulheres na Região Nordeste para cada 100 mil habitantes é de aproximadamente 60%. 

D) O número de homicídios de mulheres no Brasil caiu no período de 1998 a 2008, embora no Nordeste, tenha havido um 

aumento significativo. 
E) No texto, a violência de gênero é marcada por conflitos domésticos e familiares, confirmando a construção cultural 

machista. 
 
 




http://www.virusplanetario.net/wp-content/uploads/2013/03/pao-e-paz.jpg
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20. Observe os gráficos a seguir: 

 

 
Disponível em: <www.condepefidem.pe.gov.br> 

 

 

Com relação a eles, assinale a alternativa que indica o munícipio com maior população estimada e menor IDH, 

respectivamente. 

 

A) Paulista e Jaboatão. 

B) Fernando de Noronha e Recife.  D) Recife e Fernando de Noronha. 

C) Olinda e Jaboatão. E) Araçoiaba e Paulista. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 Expressão de um processo contínuo de conquistas sociais da pessoa idosa, o Estatuto do Idoso integra a longa 21.

trajetória de lutas em prol das questões relacionadas ao envelhecimento humano e constitui-se parte do atual 

arcabouço legal da política de envelhecimento brasileira. Em relação ao Estatuto do Idoso, é CORRETO afirmar 

que 
 
A) se destina a regular os direitos assegurados à pessoa com idade superior a 60 anos. 

B) o acolhimento de idosos em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar caracteriza a dependência econômica para 

os efeitos legais. 

C) é assegurada prioridade na tramitação dos processos, nos procedimentos, na execução dos atos e nas diligências judiciais 

em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade superior a 60 anos. 
D) o Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal de Assistência Social estabelecerá a forma de participação do 

idoso no custeio da entidade, que não poderá exceder a 60% de qualquer benefício previdenciário ou da assistência social 

percebido pelo idoso. 

E) nos veículos de transporte coletivo, serão reservados 5% dos assentos para os idosos devidamente identificados. 

 

22. No que se refere ao Direito à Convivência Familiar e Comunitária, previsto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, é CORRETO afirmar que 
 
A) toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação 

reavaliada, no máximo, a cada 5 meses, devendo a autoridade judiciária competente decidir pela possibilidade de 

reintegração familiar ou colocação em família substituta. 

B) o deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o 

dever de guarda. 

C) para colocação em família substituta, tratando-se de maior de 11 anos de idade, será necessário o seu consentimento colhido 
em audiência. 

D) o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, devendo, no entanto, 

preceder o nascimento do filho. 

E) a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 1 ano, 

salvo a comprovada necessidade, devidamente fundamentada. 

 

23. Sobre a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, analise as questões abaixo e correlacione as colunas abaixo: 
 

1. Benefícios Eventuais (   ) Ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de 

abrangência definidos 

2. Serviços (   ) O auxílio natalidade ou por morte é um deles 
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3. Programas de Assistência Social (   ) Atividades que visem à melhoria de vida da população, observados 

os objetivos estabelecidos nesta lei 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) 3, 1, 2 B) 1, 2, 3 C) 3, 2, 1 D) 2, 3, 1 E) 2, 1, 3 

 

24. Conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, são atribuições do Conselho Tutelar, 

EXCETO: 
 
A) Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar. 

B) Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviços social, previdência, trabalho e segurança.  
C) Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária para o adolescente autor de ato infracional. 

D) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente, quando necessário. 

E) Assessorar o Poder Legislativo na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos 

da criança e do adolescente. 

 

25. Sobre a lei que dispõe acerca da profissão de Assistente Social e dá outras providências, é CORRETO afirmar que 

está previsto o seguinte: 
 
A) O exercício da profissão de Assistente Social requer registro nos Conselhos Regionais que tenham jurisdição sobre a área 

de atuação do interessado, pós-inserção na atividade profissional. 

B) Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais é atribuição privativa do 

Assistente Social. 

C) A suspensão de 1 a 3 anos de exercício da profissão ao Assistente Social que, no âmbito de sua atuação, deixar de cumprir 

disposições do Código de Ética, é uma das penalidades aplicadas pelos CRESS. 
D) O cancelamento definitivo do registro profissional ocorrerá, apenas, nos casos de extrema gravidade. 

E) Compete ao Conselho Federal de Serviço Social – CFESS funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional.  

 

26. Apesar da recente tradição em pesquisa pelo Serviço Social e do recorrente viés empirista e epistemologista, que a 

caracteriza, nota-se uma significativa expansão dela nos últimos anos e um também significativo avanço de 

qualidade a partir da adoção do referencial teórico-metodológico extraído da tradição marxista. Sobre a produção 

de conhecimento para o Serviço Social, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a mediação privilegiada na relação entre conhecimento e realidade é a pesquisa, da qual resulta um conhecimento sempre 

provisório, parcial, histórico. 

B) compreender como as relações, de fato, se dão exige que se reconheça a historicidade dos processos sociais bem como a 

particularidade do conhecimento sobre o ser social. 

C) a investigação para o Serviço Social ganha o estatuto de elemento inconstitutivo da própria intervenção profissional. 

D) como um momento do processo do conhecimento, a sistematização de dados permite problematizar as condições do 
exercício profissional. 

E) o conhecimento derivado da razão crítico-dialético deve tanto permitir operar sobre o existente quanto reconhecer as 

tendências do movimento. 

 

27. No paradigma do materialismo histórico-dialético, as técnicas de coleta quantitativas e qualitativas podem ser 

usadas complementarmente, se necessário, para se atingirem os objetivos da pesquisa. Analise as alternativas abaixo 

e assinale a INCORRETA. 
 
A) A história de vida trata da reconstrução da dialética indivíduo-ambiente. 

B) A entrevista participativa ou dialógica pode inserir-se no método de pesquisa-ação. 

C) A enquete é uma técnica, que consiste em colher informação de uma parte da população denominada de “amostra”. 

D) A observação que ocorre dentro do grupo estudado é denominada de ordinária. 

E) A entrevista não estruturada deve ser aplicada, quando o conhecimento sobre a situação estudada for superficial. 

 

28. A função pedagógica desempenhada pelo Assistente Social inscreve a prática profissional no campo das atividades 

formadoras de um modo de pensar, sentir e agir, também entendido como sociabilidade. Sobre o tema, é 

CORRETO afirmar que 
 
A) a mobilização social e a organização com elementos constitutivos na concretização das práticas educativas desenvolvidas 

pelo Assistente Social vinculam-se a diferentes projetos profissionais.  

B) as práticas educativas não guardam nexo orgânico entre a racionalização da produção e do trabalho e a organização da 

cultura. 

C) as exigências históricas da construção da hegemonia pelas classes subalternas não redefinem o lugar da cultura. 

D) a participação é o eixo que marca a constituição do Serviço Social desde a sua institucionalização como profissão. 

E) a mobilização e a organização constituem-se em processos exclusivos da prática dos assistentes sociais. 
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29. A presença, no imaginário social, da família como espaço de socialização pelo afeto e pela união por meio do amor 

tem dificultado a análise de que ela está atravessada por relações de poder e dominação bem como se modifica em 

consonância com as transformações históricas. No que se refere à história social da família, analise as afirmativas 

abaixo e correlacione-as aos itens 1, 2 e 3. 

 

1. Família consanguínea (   ) Sua origem se dá no estado selvagem, em que as relações sociais são 

muito primitivas. 

2. Família monogâmica (   ) Surge em decorrência das transformações ocorridas na família 

sindiásmica e baseia-se no predomínio do homem. 

3. Família nuclear burguesa (   ) Tem como principal característica a naturalização da divisão sexual do 

trabalho. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) 3, 2, 1 B) 1, 2, 3 C) 1, 3, 2 D) 2, 3, 1 E) 3, 1, 2 

 

30. Ao longo da história, a noção de cidadania incorporou diferentes concepções e vivenciou transformações. Sobre o 

tema, analise os itens abaixo: 

 

I.  Na Antiguidade, a cidadania era vista como status social; no Estado democrático moderno, estava ligada à 
capacidade de participação no exercício do poder político. 

II.  A construção da cidadania no Brasil está relacionada a sua formação social, sendo a escravidão e a grande 

propriedade os grandes entraves para a expansão da cidadania brasileira. 
III.  Apenas a partir da década de 30 é que são promulgados, no Brasil, os direitos sociais, civis e políticos, o que 

caracterizou a construção da cidadania brasileira como um processo lento e tardio. 

IV.  Com a consagração dos direitos, deu-se a ruptura com a herança da política do favor, da época do coronelismo. 

 

Estão CORRETOS  

 

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

 

31. Pensar a questão da ética profissional e do Código do Assistente Social exige o exame de algumas premissas teórico-

filosóficas e, consequentemente, políticas acerca da significação dos valores éticos tidos como essenciais. Segundo 

essa assertiva, podemos considerar que todas as assertivas estão corretas, EXCETO: 

 

A) Há distinção entre ética e moral. 

B) A ética, a moral e os valores são um fenômeno concreto e histórico. 
C) Ao Assistente Social cabe pensar a ética como uma questão que atinge, diretamente, o seu cotidiano profissional. 

D) Para existirem, os valores dependem das avaliações dos indivíduos. 

E) O valor é a realização gradual e contínua das possibilidades imanentes à humanidade. 

 

32. Os projetos profissionais, construídos coletivamente pela categoria, elegem valores que a legitimam socialmente, 

delimitam e priorizam seus objetivos e funções, formulam requisitos (técnicos, institucionais e práticos) para seu 

exercício, estabelecem balizas de sua relação com os usuários, outras profissões e instituições. No que se refere ao 

tema, analise as afirmativas abaixo: 

 

I.  A primeira condição para a construção do projeto ético-político foi a recusa e a crítica ao conservadorismo 
profissional.  

II.  Os elementos éticos de um projeto profissional estão limitados a normativas morais e\ou prescrições de direitos e 

deveres. 

III.  A produção de conhecimento, gerada pelos cursos de pós-graduação, foi um dos componentes que propiciaram a 
construção do projeto. 

IV.  A dimensão política do projeto se dá por meio do reconhecimento da liberdade como valor central. 

V.  Do ponto de vista estritamente profissional, o projeto implica o compromisso com a competência, que tem como 

base o aperfeiçoamento intelectual do Assistente Social. 

 

Estão CORRETAS  

 

A) I, IV e V. B) II, IV e V. C) I, III e V. D) II, III, IV e V. E) I, II, III, IV e V. 
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33. A Seguridade Social foi uma das principais conquistas sociais da Constituição Federal de 1988, institucionalizando 

uma forma inovadora de organizar as iniciativas dos Poderes Públicos e da sociedade no acesso aos direitos da 

Previdência Social, saúde e assistência social. Em relação à Seguridade Social, é INCORRETO afirmar que 

 

A) o trabalho tem centralidade na constituição dos sistemas de seguridade social. 

B) uma das tendências presentes na Seguridade Social é a despolitização das desigualdades sociais de classe. 

C) na Seguridade Social, o modelo beveridgiano predomina no sistema previdenciário. 

D) a influência do modelo beveridgiano é parcial, lenta, gradual e limitada. 

E) o Brasil sofreu influência das políticas de seguridade social, instituídas nos países capitalistas da Europa Central. 

 

34. A pesquisa avaliativa registra grande variedade de avaliações, definidas por diferentes critérios, o que permite 

visualizar a complexidade desse campo de estudo. O tipo mais apontado na literatura em função do momento de 

realização da avaliação encontra-se na alternativa  

 

A) Avaliação durante a execução, também denominada concorrente. 

B) Avaliação ex-ante, aquela que pondera resultados. 

C) Avaliação ex-post, na qual se encontra a análise de custo-benefício. 

D) Avaliação durante a execução, na qual se encontra a análise custo-efetividade. 

E) Avaliação ex-ante, realizada pós-execução do projeto. 

 

35. No que diz respeito à (re)construção do objeto de planejamento da intervenção profissional, é CORRETO afirmar 

que 

 

A) existe um momento no qual se possa dizer que se tenha perfeitamente delineado e delimitado o objeto da intervenção. 

B) a (re)construção envolve a operacionalização das demandas institucionais, das pressões dos usuários e das decisões 

profissionais. 

C) o espaço ao alcance da ação profissional no cotidiano da instituição não configura um nível privilegiado para o profissional 

exercer influência. 

D) sendo a demanda institucional o ponto de partida para o planejamento, isso implica a redução da ação aos limites 

institucionais. 

E) o objeto do planejamento é rigidamente imposto. 

 

36. As famílias brasileiras têm vivenciado mudanças a partir dos anos 90, cuja tendência tem sido de uma diminuição 

do tamanho e uma maior diversidade nos arranjos domésticos e familiares. Sobre essas transformações, é 

CORRETO afirmar que 

 

A) as diferentes condições de vida da população não geram diferentes configurações de famílias. 

B) os diferentes efeitos sobre as famílias, gerados pelas tensões advindas de processos sociais, como urbanização, 

industrialização, configuram um processo de desorganização familiar. 

C) o ingresso da mulher no mercado de trabalho não afetou a hegemonia da família nuclear. 

D) casais homossexuais, com ou sem filhos, várias pessoas vivendo juntas, sem laços legais, mas com forte compromisso 

mútuo, não fazem parte dos novos arranjos familiares da contemporaneidade. 

E) famílias monoparentais e adultos vivendo sozinhos são exemplos de arranjos surgidos com base nas transformações da 

sociedade brasileira. 
 

37. A perspectiva de gênero oferece subsídios para ressignificar os lugares ocupados por homens, mulheres e crianças 

na família e no contexto de relações sociais mais amplas, pois contribui para 

 

I.  Desnaturalizar as relações sociais, enfatizando a necessidade de romper com o determinismo biológico nos perfis 
socialmente traçados de mulheres e homens. 

II.  Compreender que as relações hierárquicas entre homens e mulheres transformam diferenças em desigualdades. 

III. Entender que as relações de gênero estão articuladas às relações de classe e etnia, o que dá maior complexidade às 

relações de dominação\exploração. 

IV.  Conceber gênero como um modo primordial de dar significado às relações de poder. 

V.  Compreender que cuidar da família, como princípio máximo de realização da mulher, oculta a existência da 

mulher como sujeito singular.  

 

Estão CORRETAS  

 

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

C) II e V, apenas. E) I, II, III, IV e V. 
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38. Pensar hoje uma atuação competente e crítica do Serviço Social na área da saúde NÃO diz respeito a 

 

A) buscar assessoria técnica e sistematizar o trabalho desenvolvido. 

B) resgatar, no exercício profissional, um privilegiamento da intervenção no âmbito das tensões produzidas subjetivamente 

pelos sujeitos. 

C) tentar construir e\ou efetivar, conjuntamente com outros trabalhadores da saúde, espaços na unidade que garantam a 

participação popular nas decisões a serem tomadas. 

D) estar atento sobre a possibilidade de investigações sobre temáticas relacionadas à saúde. 

E) estar sintonizado com o movimento dos trabalhadores e dos usuários que lutam pelo SUS. 

 

39. O atual quadro sócio-histórico não se reduz a um pano de fundo, para que se possa depois discutir o trabalho do 

Assistente Social. Isso significa que 

 

A) o exercício profissional se inscreve em um terreno sócio-histórico no qual os projetos profissionais são hegemônicos e 

dissociados dos projetos mais amplos para a sociedade. 

B) o trabalho profissional não participa da reprodução do antagonismo dos interesses sociais. 

C) são elementos para uma análise do trabalho do Assistente Social em tempo de capital fetiche: a tensão nas relações entre 

projeto ético-político e o estatuto assalariado e a dinâmica das relações sociais vigentes na sociedade. 

D) o caráter essencialmente político da profissão de Serviço Social decorre, apenas, das intenções pessoais do Assistente 

Social. 

E) é necessário resgatar a visão endógena da profissão e reduzir os processos históricos a um contexto distinto da prática 
profissional. 

 

40. No que se refere às proteções sociais afiançadas pela Assistência Social, é CORRETO afirmar que 

 

A) a Família Substituta é um dos serviços que compõem a Proteção Social de Média Complexidade. 

B) a Proteção Social de Média Complexidade oferece serviços que garantem proteção integral.  

C) os serviços de proteção especial não necessitam de uma gestão compartilhada com o Poder Judiciário e com outros órgãos 

do Executivo. 

D) os benefícios, tanto o de prestação continuada como os eventuais, compõem a proteção social básica. 

E) os serviços de proteção social básica serão executados de forma direta, nos Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social – CREAS. 

 







