
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
 

 

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, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 

10 (dez) de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos. 

  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 DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto 01 para as questões 01 e 02. 
 

LEI EXIGE ALERTA PARA RISCO DE TROMBOSE 

 

BRASÍLIA – O Senado aprovou ontem projeto que obriga as empresas de transporte coletivo a orientarem os 
passageiros sobre os riscos de trombose venosa em viagens longas. O objetivo do projeto é a adoção de medidas, pelos 

viajantes, que reduzem a possibilidade de ocorrência de trombose – como a não permanência sentado por horas 

seguidas.  

Viagens longas aumentam as chances de transtornos ligados à circulação. Embora isso também aconteça em 

transportes terrestres, os riscos se elevam muito no deslocamento por avião, devido à conjunção de fatores, como 

imobilidade, altitude e diferença de pressão. 
Jornal do Commercio. 22.11.2012. p.11. Adaptado. 

 
01. De acordo com o texto,  
 
A) a trombose acomete apenas pessoas que viajam de avião. 
B) é irrelevante a preocupação com problemas circulatórios em viagens aéreas. 

C) pessoas acima de 70 anos que viajam períodos longos são vítimas de trombose. 

D) o risco de trombose endovenosa é quase mínimo em viagens terrestres, especialmente em pessoas cardíacas. 

E) problemas circulatórios podem surgir em passageiros que viajam durante longo tempo por terra ou de avião. 
 
02. Em “...a adoção de medidas, pelos viajantes, que reduzem a possibilidade de ocorrência de trombose...” , o verbo desse 

trecho 
 
A) concorda com o seu sujeito “medidas”. 

B) poderia também concordar com o termo “adoção”.  D) deveria concordar com o sujeito “possibilidade”. 

C) ainda poderia concordar com o pronome relativo “que”. E) concorda com o sujeito “viajantes”. 
 
Texto 02 para as questões de 03 a 06. 
 

O CAMINHO DA VIDA 
 

O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos 

homens... levantou no mundo as muralhas do ódio... e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os 

morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que produz 

abundância, tem-nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos 

e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco.  Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do 

que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência, e tudo será perdido.  
(O Último discurso, do filme O Grande Ditador) Disponível em: http//: pensadoruol.com.br 

 

03. Em uma das alternativas abaixo, o verbo sublinhado exige complemento regido de preposição. Assinale-a. 
 
A) “Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura.” 

B) “Pensamos em demasia e sentimos bem pouco.” 

C) “...tem-nos deixado em penúria.”  

D) “...mas nos sentimos enclausurados dentro dela.” 

E) “...tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios”. 
 
04. Segundo o texto 01, 
 
A) o mundo se ressente de uma tecnologia mais ousada para avançar. 

B) a velocidade liberta o homem das tensões e dos estresses diários. 

C) as máquinas superam os homens, e isso os alegra e os mantém em paz interior. 

D) a diversidade de saberes concorreu para que o homem se tornasse incrédulo. 

E) as virtudes da afeição e da doçura transbordam pelos recantos do mundo atual. 

 

05. Observe os itens abaixo e os seus termos sublinhados:  
 

I. “O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos.” 

II. “A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria.” 

III. “Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos e cruéis.” 
 

Esses termos poderiam ser substituídos, respectivamente e sem causar prejuízo semântico, por  
 
A) desviamos, luxúria, descrentes, solidários. 

B) afastamos, falência, confiantes, fraternos.  D) isolamos, riqueza, crédulos, sensíveis. 

C) desviamos, miséria, incrédulos, afáveis. E) afastamos, miséria, incrédulos, desumanos. 

www.pciconcursos.com.br
 




3 

06. Em qual das alternativas abaixo, a justificativa para o acento do termo sublinhado está INCORRETA? 
 
A) “Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela” – a tonicidade recai na antepenúltima sílaba. 

B) “...nossa inteligência, empedernidos e cruéis.” – o termo é acentuado por se tratar de oxítona terminada em ditongo aberto 

“éi”. 

C) “A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria.” – ambos os termos se acentuam por serem paroxítonas 

terminadas em hiato. 

D) “O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos.” – acentua-se por ser oxítona terminada 

em “em”. 

E) “Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade.” – o termo se acentua pela mesma regra do termo sublinhado na 

alternativa “A”. 

 

07. Observe a imagem abaixo: 

 
Disponível em: http://imageoline.com.br 

 
Percebem-se nela alguns erros. Assinale a alternativa em que ela é reproduzida sem conter qualquer INCORREÇÃO 

gramatical. 
 
A) Não importa se não há luz no fim do tunel; assim que entro acendo a minha... 

B) Não importa, se não há luz no fim do túnel, assim que entro, acendo a minha. 

C) Não importa se não há luz no fim do túnel; assim que entro, acendo a minha... 
D) Não importa se não há luz no fim do tunel : assim que entro acendo a minha.... 

E) Não importa se não há luz no fim do túnel... assim que entro; acendo a minha... 

 

TEXTO 03 para as questões de 8 a 10. 
 

O ponto-chave é que as pessoas são muito diferentes entre si, em diversos aspectos, tais como físicos, 
psicológicos, históricos etc. Assim se faz necessária a seleção de pessoas nas organizações. De um lado, temos uma 

organização buscando uma pessoa para executar determinada função, e de outro, candidatos oferecendo suas 

características e expertises em troca de uma remuneração por sua força de trabalho. Este processo é diretamente 

proporcional ao sucesso dentro das empresas atuais à medida que se apresenta como o primeiro instrumento de gestão 

de talentos dentro das organizações de sucesso. 
Disponível em: http://pt.scribdcom.doc 

 

08.  No trecho “Assim se faz necessária a seleção de pessoas nas organizações.”, se ao termo “seleção” fosse acrescido “ o 

recrutamento”, estaria CORRETO o que está contido na alternativa 
 
A) Assim se fazem necessária a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

B) Assim se fazem necessários a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

C) Assim se faz necessários a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

D) Assim se fazem necessárias a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

E) Assim se faz necessário a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

 

09. Atente para os termos sublinhados e, sobretudo, para as letras destacadas nos itens abaixo: 
 

I. “De um lado, temos uma organiZação buscando uma pessoa para executar...” 
II. “Assim se faz necessária a seleÇão de pessoas nas organizações.” 

III. “Este processo é diretamente proporcional ao sucesso dentro das empreSas...” 

IV. “...como o primeiro instrumento de gestão de talentos dentro das organizações de  suceSSo.” 

V. “...buscando uma pessoa para eXecutar determinada função...” 

 

Assinale a alternativa que contém a afirmativa CORRETA. 
 
A) Como o termo sublinhado no item I, escreve-se “paraliZação”. 

B) O termo “ascenÇão” segue a mesma regra de grafia do termo sublinhado no item II. 

C) Como o termo sublinhado do item III, grafa-se o termo “miudeSa” 

D) O termo “rebuliSSo” se grafa da mesma forma que o termo sublinhado no item IV. 

E) Como o termo sublinhado no item V, grafa-se o termo “eXumar”. 

www.pciconcursos.com.br
 


http://imageoline.com.br/
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152292633010221&set=a.10150702405425221.720789.280425275220&type=1&ref=nf


4 

10. Observe o trecho abaixo: 
 

“Este processo é diretamente proporcional ao sucesso dentro das empresas atuais...” 

 
Sobre os termos sublinhados, está CORRETO o que se declara na alternativa  

 

A) Estão ligados ao verbo “ser”, caracterizando-se um complemento verbal. 

B) Ligam-se ao termo “proporcional”, apontando um exemplo de regência verbal. 

C) Ligam-se ao termo proporcional, caracterizando um exemplo de regência nominal. 

D) Estão ligados ao termo “diretamente”, caracterizando exemplo de regência nominal. 

E) Estão ligados a “diretamente proporcional”, apontando exemplo de regência verbal. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11. À luz do exame precedente do conteúdo existencial, o passo em que os seguintes argumentos cometem a falácia 

existencial foi  
 

 (x)  nenhum matemático quadrou o círculo; 

portanto, (y)  ninguém que tenha quadrado o círculo é matemáticos 

portanto, (z)  todos os que quadraram o círculo são não-matemáticos; 

portanto,  (t)  algum não-matemático quadrou o círculo. 
 
A) x para y. B) x para z. C) y para z. D) y para t. E) z para t.  

 

12. Dados três argumentos abaixo,  
 

1º) Se x = 0, então x + y = y 
 Se y = z, então x + y ≠ y 

 ___________________________________________________________ 

 Logo, se x = 0, então y ≠ z 
 

2º) Se 3 é primo, então 3 não divide 9 

 3 divide 9 

 ___________________________________________________________ 

 Logo, 3 não é primo  
 

3º)  (1) x ≠ 0 

 (2) x = 0 ˅ ~ (x < 1 ˅ y   x)  

 (3) y > x → y > 1  x + y > 2 
 ____________________________________________________________ 

  y > 1 → x < 1 
 
É CORRETO afirmar que 
 
A) os argumentos 1º e 2º são válidos, e o 3º é um sofisma.  

B) o argumento 1º é válido, enquanto que o 2º e o 3º são falsos. 

C) todos são argumentos válidos. 

D) os argumentos 1º e 3º são válidos, e o 2º é um sofisma. 

E) todos os argumentos são sofismas. 

 

13. Se Helena disse a verdade, Clara e Júlia mentiram. Se Júlia mentiu, então Ellen falou a verdade. Se Ellen falou a 

verdade: o Vaticano fica na Argentina, mas o Vaticano não fica na Argentina, logo 
 
A) Helena e Clara disseram a verdade. 

B) Helena e Ellen mentiram.  D) Júlia mentiu ou Ellen disse a verdade. 
C) Júlia e Ellen mentiram. E) Júlia e Clara mentiram. 

 

14. Dadas as afirmativas abaixo: 
 

1ª)  Uma proposição p implica uma proposição q quando, em suas tabelas-verdades, não ocorrem VF ou FV. 

2ª)  Duas proposições p e q são ditas independentes quando, em suas tabelas-verdade, ocorrem as quatro alternativas. 

3ª)  A condição necessária e suficiente para que p  q é que p  q seja uma tautologia. 
 
É CORRETO afirmar que 

 

A) 1ª, 2ª e 3ª são verdadeiras. 

B) somente a 1ª é verdadeira.  D) somente a 2ª é verdadeira. 
C) a 2ª e a 3ª são verdadeiras.  E) nenhuma é verdadeira. 
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15. O conjunto verdade da proposição “p ˅ (q  ~ q)  p” é dado por 
 

A) VVVV.  B) VVFF. C) VFVF. D) FVFV. E) FFFF. 

 

16. Dados os conjuntos A = {1, 2, 3, 4} e B = {2, 4, 6}, então (A  B)  (A – B) é igual a 
 

A) . 
B) {3}.  D) {1, 3}. 

C) {1, 3, 6}. E) {1}. 

 

17. Se S = Cn, 0 + Cn, 1 + Cn, 3 + ... + Cn, n e 4S = 512, então n é igual a 

 

A) 5 

B) 6  D) 8 
C) 7  E) 9 

 

18. No circuito abaixo, todos os relés funcionam independentes. Se a probabilidade de fechamento de cada relé do 

circuito é 0,2 então a probabilidade para que haja corrente elétrica, circulando entre os terminais A e B é de, 

aproximadamente, 

 

 
 

19. Feito o levantamento estatístico de notas obtidas por uma equipe de ginasta, obteve-se o gráfico abaixo. Com 

respeito a essas informações, é CORRETO afirmar que: a média das notas dessa equipe; o desvio absoluto médio 

dessa amostra de notas; o desvio-padrão e a variância dessa amostra de dados são, respectivamente, iguais a 

 

 
 

 

20. Uma amostra de 200 observações acusou 20 baterias defeituosas numa remessa. Usando o intervalo de confiança de 

99%, o erro de estimação dessa amostra é, aproximadamente, igual a  

 

(dado que: para o intervalo citado, tem-se z = 2,58 e, considere raiz quadrada de 4,5 como 2,1) 

 

A) 0,07. 

B) 0,06.  D) 0,04.  

C) 0,05. E) 0,03. 

 

 

 

 

 

 

A) 9%. 

B) 11 %.  

C) 13%. 

D) 15%. 

E) 17%. 

A) 9; 0,5; 0,6; 0,5. 

B) 9, 0,5; 0,6; 0,4.  

C) 9; 0,6; 0,5; 0,4. 

D) 9, 0,5; 0,6; 0,6. 

E) 8; 0,5; 0,6; 0,4. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. Os profissionais de Serviço Social vêm sendo demandados a assessorar a criação de políticas sociais, de serviços 

sociais, de trabalhos educativos com a população, entre outros. Em relação ao tema, é INCORRETO afirmar que  

 

A) a recorrência ao tema assessoria no Serviço Social é identificada em meados dos anos 1970, mas apresenta um boom nos 

anos 1990, na conjuntura da reestruturação produtiva, sendo o conhecimento do Serviço Social solicitado tanto na 

perspectiva da busca da garantia dos direitos da população como para contribuir no aprofundamento da redução dos direitos 

que a citada reestruturação promoveu. 

B) o assessor não é aquele que intervém; ele deve, sim, propor caminhos e estratégias ao profissional ou à equipe que 

assessora, e estes têm autonomia em acatar ou não as suas proposições. 

C) o Serviço Social vem desenvolvendo, com mais frequência, a assessoria à gestão das políticas sociais, sendo ainda pouco 

explorada pelos assistentes sociais, assessoria à organização política dos usuários.  

D) uma vez atingido o objetivo, principal ou não, da assessoria, esta necessariamente se acaba, uma vez que o processo não 

pode ter continuidade.  

E) no trabalho de assessoria, o primeiro ponto a ser tratado pelos assessores é o do desenvolvimento do porquê da assessoria, 

sendo importante a clareza dos objetivos e das intenções da demanda, considerando os contraditórios interesses da 

assessoria. 

 

22. No que se refere à Lei que dispõe sobre a profissão de Assistente Social, é INCORRETO afirmar que 

  

A) o Conselho Regional de Serviço Social- CRESS funciona como Tribunal Regional de Ética Profissional.  

B) uma das penalidades aplicadas aos infratores dos dispositivos dessa Lei pelo CRESS é o cancelamento definitivo do 

registro, apenas nos casos de extrema gravidade. 

C) a Carteira de Identificação Profissional expedida pelos CRESS servirá como carteira de identidade pessoal e para exercício 

profissional.  

D) o exercício da profissão de Assistente Social requer prévio registro nos Conselhos Regionais que tenham jurisdição sobre a 

área de atuação do interessado nos termos dessa Lei.  

E) se constituem em atribuição privativa do Assistente Social: treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de 

Serviço Social. 

 

23. Com a instituição do Código de Ética Profissional de 1993 dos Assistentes Sociais, fica determinado que 

 

A) em trabalho multidisciplinar, poderá ser prestada qualquer informação sigilosa. 

B) é direito do Assistente Social participar em sociedades científicas e em entidades representativas e de organização da 

categoria que tenham por finalidade a produção de conhecimento, a defesa e a fiscalização do exercício profissional.  

C) se constitui em dever do Assistente Social manter o sigilo profissional. 

D) o Assistente Social, quando intimado pela justiça a prestar depoimento, não é obrigado a guardar sigilo profissional.  

E) o Assistente Social não deverá interferir na correlação de forças institucionais, sob o risco de contrariar normas das 

instituições. 

 

24. De acordo com as alterações previstas na Lei 8.743/1193, a gestão das ações na área de assistência social é 

organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social 

- SUAS e tem como objetivos: 

 

I.  consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos, que, de 

modo articulado, operam a proteção social não contributiva. 

II.  integrar, apenas, a rede pública de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social.  

III.  definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e estaduais. 

IV.  afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I e IV. B) II, III e IV. C) I, II e III. D) III e IV. E) I, II, III e IV. 
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25. O Benefício de Prestação Continuada é a garantia de 1 salário mínimo mensal à pessoa idosa e com deficiência que 

comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida pela família. Em relação ao 

benefício é CORRETO afirmar que  

 

A) para os efeitos da lei, a família é composta pelo requerente, cônjuge ou companheiro, os pais, e, na ausência de um deles, a 

madrasta ou o padrasto, os irmãos, os filhos e enteados casados e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.  

B) pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo (1 ano) de natureza física, intelectual ou sensorial, 

os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais 

pessoas. 

C) para o reconhecimento do direito ao benefício, é necessária, apenas, a avaliação médica da deficiência e do grau de 

incapacidade. 

D) a condição de acolhimento em instituições de longa permanência passou a interferir no direito da pessoa idosa ou da pessoa 

com deficiência ao Benefício de Prestação Continuada. 

E) o Benefício de Prestação Continuada pode ser acumulado com a pensão especial de caráter indenizatório.  

 

26. De acordo com o Decreto nº 6214/2007, para fins do reconhecimento do direito ao Benefício de Prestação 

Continuada, considera(m)-se como renda bruta familiar 

 

A) a soma de todo e qualquer rendimento auferido, mensalmente, pelos membros familiares. 

B) a remuneração advinda de contrato de aprendizagem pela pessoa com deficiência, com prazo máximo de 2 anos. 

C) os rendimentos oriundos de assistência médica e pensão de caráter indenizatório.  

D) a renda advinda do Programa de Transferência de Renda Bolsa-Família. 

E) rendimentos compostos por salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou 

privada, seguro-desemprego, comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, do mercado informal, 

do patrimônio, renda mensal vitalícia e Benefício de Prestação Continuada.  

 

27. Entre as competências profissionais registradas na Lei de Regulamentação da Profissão do Assistente Social, consta 

a execução de pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 

profissionais. No que se refere à pesquisa, é CORRETO afirmar que  

 

A) ela é resultado de um processo articulado que pressupõe a construção de esquemas teóricos para a compreensão da 

realidade, não exigindo atenção ao seu próprio processo de desenvolvimento. 

B) na construção do problema-objeto de investigação, a teoria tem papel fundamental, pois nos permite construir um esquema 

interpretativo para compreendermos a realidade, no interior do qual determinadas perguntas são pertinentes e adquirem 

sentido. 

C) a pesquisa que o cidadão faz no seu dia a dia, orientado pelo bom senso e aquela apresentada como científica não guardam 

diferenças, já que ambas envolvem a curiosidade, o desejo de saber, de aprender e a busca de informações. 

D) a perguntas feitas, as informações buscadas, as fontes de informação utilizadas e a maneira como se dará o seu tratamento 

não diferenciam uma pesquisa da outra.  

E) os temas de pesquisa geralmente surgem de uma dificuldade identificada na prática, lacunas e imprecisões verificadas em 

outros trabalhos, mas não sofrem influência dos interesses do pesquisador. 

 

28. Nos marcos dos países capitalistas da Europa ocidental e da América Latina, a Seguridade Social se estrutura, 

tendo como referência a organização social do trabalho, diferentemente do Brasil, que implantou um outro modelo. 

Sobre Seguridade Social, é INCORRETO afirmar que 

 

A) apesar de ter um caráter inovador e intencionar compor um sistema amplo de proteção social, a Seguridade Social Brasileira 

se caracteriza como um sistema híbrido.  

B) o permanente e gradual desmonte da Seguridade Social no Brasil é evidenciado, por exemplo, na fragilização dos espaços 

de participação e de controle democrático. 

C) não se pode compreender a Seguridade Social em sua totalidade, sem entender sua relação com a política econômica.  

D) as análises históricas mostram que não houve alteração da participação percentual do orçamento da Seguridade Social para 

a Assistência Social e Saúde.  

E) no âmbito da política de saúde, a descentralização e a participação democrática estão sendo diluídas pela manutenção 

cotidiana.  
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29. A dependência colonial do Brasil no passado somada à dependência econômica em relação aos países do capitalismo 

central nos legaram um patrimônio econômico-social muito aquém das proteções sociais existentes nesses países, o 

que gera uma vivência mais grave da pobreza no Brasil, a qual afeta o indivíduo e a família. Tal realidade impõe um 

conhecimento atualizado, baseado em contínuo refinamento metodológico e avaliação permanente na busca de 

melhores intervenções com a família. No que se refere a trabalho com família, marque a alternativa CORRETA.  

 

A) O processo de trabalho com família deve possibilitar reflexões apenas sobre modelos e papéis sociais e familiares; relações 

parentais e conjugalidade e dinâmica dos vínculos. 

B) Frente a realidades adversas, ou seja, em momentos em que as carências e o sofrimento marcam a trajetória dos usuários, as 

respostas rápidas devem tornar-se a tônica do processo de atendimento. 

C) A orientação e o acompanhamento não são determinados por um paradigma teórico-metodológico e ético-político dos 

profissionais que as realizam.  

D) A condição de co-referencialidade de um indivíduo, isto é, de representar uma família ou grupo, não imprime às ações 

socioeducativas um efeito multiplicador. 

E) As ações socioeducativas com família requerem conhecimento do espaço sócio-ocupacional e do campo em que o 

Assistente Social está inserido bem como das demandas/necessidades dos usuários. 

 

30. Em relação à Lei nº10.836/2004, a qual dispõe sobre a criação do programa Bolsa Família, é CORRETO afirmar 

que 

 

A) constitui benefícios financeiros do Programa o benefício básico e o benefício variável. 

B) nutriz é a mãe que está amamentando seu filho com até 5 meses de idade. 

C) família, unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos, mas que possuam, apenas, laços de parentesco.  

D) a concessão do benefício dependerá do cumprimento, no que couber, de condicionalidades ao exame pré-natal, 

acompanhamento nutricional, frequência escolar de 80% em ensino regular. 

E) o Gestor Interministerial do Programa Bolsa-Família não poderá excepcionalizar o cumprimento de critérios de pagamento 

nem nos casos de calamidade pública, reconhecidos pelo governo federal.  

 

31. Quando os direitos são conquistados e regulados na forma da lei, isso não significa a superação nem da 

desigualdade social nem de formas de opressão vigentes na vida cotidiana. Nesse sentido, as lutas por direito  

 

A) não envolvem disputas ideológicas quanto à concepção de sociedade e projeto societário que se deseja alcançar.  

B) nutrem de possibilidades o processo de socialização da política, não explicitando, todavia, seu limite, quando se constitui 

um tipo de universalidade abstrata no reconhecimento de sujeitos de direitos.  

C) não pode prescindir da organização política das classes trabalhadoras nem a estas se limitar, pois dependem de um conjunto 

de condições objetivas que interferem na história. 

D) indicam a necessidade da construção de um projeto político emancipatório frente ao capital que se esgote na luta em si por 

direitos. 

E) não requerem entender as contradições que movem indivíduos e instituições, sob a regência e o domínio do capital.  

 

32. Ao se realizar uma entrevista, parte-se de um objetivo profissional e se almeja uma finalidade. Sobre a entrevista, é 

INCORRETO afirmar que 

 

A) se apresentar e informar ao sujeito entrevistado os objetivos do trabalho faz parte da conduta ética profissional. 

B) a entrevista estruturada privilegia o diálogo aberto com o entrevistado. 

C) no Ato da entrevista, por representar o poder institucional, o limite entre a busca do conhecimento para garantia de direitos 

e a invasão de privacidade de maneira arbitrária é tênue. 

D) pode ser realizada de forma individual ou conjunta. 

E) a entrevista de forma conjunta permite observar transações entre os sujeitos participantes e criar uma situação em que se 

estabelece o diálogo entre eles sobre a situação. 

 

33. O Serviço Social atua em diferentes instâncias do sistema judiciário. Geralmente, cada uma delas tem 

características e demandas diferenciadas. Sobre o trabalho do Assistente Social no ambiente sociojurídico, é 

CORRETO afirmar que 
 
A) na Justiça da Infância e Juventude, trabalha-se com base nas normas ditadas pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Suas 

ações visam à proteção integral desse segmento bem como reveem benefícios previstos na legislação relacionada à 

seguridade social. 

B) é pouco comum a utilização da visita domiciliar nas diferentes instâncias de trabalho no judiciário. 

C) no meio judiciário, o estudo e\ou perícia social pode ser realizado, apenas, por Assistente Social servidor da instituição. 

D) no âmbito judiciário, o Assistente Social poderá ser solicitado a responder quesitos que são questões relativas a 

esclarecimentos que as partes envolvidas na ação formulam, inclusive os que fogem a sua área de formação. 

E) a ação do Serviço Social vincula-se, também, ao oferecimento de conhecimento para suporte a uma decisão judicial. 
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34. No que se refere a relatórios, laudos e pareceres, analise as opções e marque a alternativa CORRETA. 
 

1. Relatório Social (   )  Sintetiza a situação e aponta conclusão ou indicativo de alternativas. 

2. Laudo Social (   ) Documenta as informações significativas, recolhidas por meio do estudo social. 

3. Parecer Social (   )  Apresenta, de maneira descritiva e interpretativa, o registro do que foi realizado. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

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

 

35. A partir do final dos anos 1970, a pesquisa foi se consolidando no Serviço Social brasileiro, sendo hoje um elemento 

significativo à profissão. Sobre o tema, analise as opções e marque a alternativa INCORRETA. 

 

A) O fato de o profissional não ser um pesquisador em tempo integral o exime de procurar conhecer concretamente a realidade 

da sua área particular de trabalho. 

B) Há distinção entre o exercício investigativo do pesquisador acadêmico e o do profissional de Serviço Social. 

C) São passos constitutivos do processo investigativo: promover uma visão global da dinâmica social concreta, encontrar as 

principais mediações que vinculam o problema específico e apropriar-se criticamente do conhecimento existente sobre o 

objeto de estudo. 

D) O objeto da pesquisa independe da consciência do pesquisador e a relação sujeito\objeto no processo do conhecimento 

teórico não é uma relação de externalidade. 

E) O papel do sujeito que pesquisa é essencialmente ativo, devendo ser capaz de mobilizar um máximo de conhecimentos, 

criticá-los, revisá-los. Ele deve ser dotado de criatividade e imaginação.  

 

36. Em relação ao Estatuto do Idoso, é CORRETO afirmar que 

 

A) foi instituído com o fim de regular os direitos assegurados às pessoas com idade superior a sessenta anos. 

B) na manutenção da saúde da pessoa idosa, não faz parte o atendimento domiciliar. 

C) os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra a pessoa idosa serão obrigatoriamente comunicados a qualquer 

dos seguintes órgãos, como, por exemplo, autoridade policial, Ministério Público, Conselho Regional do Idoso. 

D) a perda da condição de segurado não será considerada para a concessão da aposentadoria por idade, desde que a pessoa 

conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência, na data do requerimento 

do benefício. 

E) no caso de entidades filantrópicas ou casa-lar, é permitida a obrigatoriedade de cobrança da participação da pessoa idosa no 

custeio da entidade. 

 

37. O Sistema Único de Assistência Social – SUAS regula e organiza, em todo o território nacional, as ações 

socioassistenciais. Sobre tal sistema, é CORRETO afirmar que 

 

A) a defesa social e a institucional não compõem os serviços socioassistenciais do SUAS. 

B) alguns dos eixos estruturantes do SUAS são a Política de Recursos Humanos e o Financiamento. 

C) o SUAS pressupõe gestão compartilhada, co-financiamento da política pelas esferas federal e estadual. 

D) a família no SUAS é aquela formada por um conjunto de pessoas unidas, apenas, por laços consanguíneos. 

E) na condução da política, o Estado deve assumir a primazia da responsabilidade, cabendo à sociedade civil exercer, apenas, o 

controle social. 

 

38. Com a instituição da Política Nacional de Assistência Social – PNAS, esta passa a prever tipos de proteção social, 

sendo CORRETO afirmar que 

 

A) a proteção social básica é a modalidade de atendimento destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de 

risco. 

B) os serviços da proteção social básica têm estreita interface com o sistema de garantia de direito, exigindo uma gestão mais 

compartilhada com o Poder Judiciário. 

C) os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles que garantem proteção integral. 

D) o Centro de Referência de Assistência Social e o Centro de Referência Especializado da Assistência Social fazem parte da 

proteção social especial de Média Complexidade. 

E) o Centro de Referência de Assistência Social realiza, sob orientação do gestor estadual de Assistência Social, o mapeamento 

e a organização da rede socioassistencial.  
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39. O planejamento supõe uma sequência de atos decisórios, ordenados em momentos definidos e baseados em 

conhecimentos teóricos, científicos e técnicos. Sobre o tema, é INCORRETO afirmar que 

 

A) a dimensão política do planejamento decorre do fato de que ele é um processo contínuo de tomada de decisões. 

B) para que o planejamento se efetive na direção desejada, é fundamental aliar a leitura da realidade às condições objetivas e 

subjetivas do ambiente. 

C) a dinâmica do controle envolve estabelecimento das unidades de medida e das especificações. 

D) a conquista da adesão de outros órgãos à ação prevista, a obtenção de recursos orçamentários e de leis, a especificação de 

normas e padrões de intervenção compõem as tarefas da fase de implantação de um planejamento. 

E) em planejamento, o controle é instrumento de apoio e racionalização da execução. 

 

40. Ao tempo em que as conquistas de 1988 anunciaram uma reforma democrática do Estado brasileiro e das políticas 

sociais, as condições econômicas internas e internacionais foram desfavoráveis, o que gerou uma contrarreforma do 

Estado e ataques aos direitos previstos. Nesse contexto, as tendências observadas contemporaneamente nas políticas 

sociais e no Estado são, EXCETO 

 

A) Assistencialização da Seguridade Social.  

B) Impacto no financiamento da seguridade social com o crescimento da carga tributária nacional. 

C) Estado penal ou policial, com criminalização dos pobres. 

D) Surgimento das fundações estatais na saúde. 

E) Limitação das possibilidades preventivas e redistributivas das políticas sociais.  
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