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PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO 01 

Leia a tira: 
 

 
 
O diálogo entre Calvin e sua colega de classe é baseada no uso de pronomes. É correto afirmar que: 
 
A) O “que” no primeiro balão é classificado como pronome relativo; 
B) É possível identificar em toda a tirinha apenas o emprego de pronomes pessoais; 
C) Há, em um dos balões, um desvio de concordância em relação a um dos pronomes; 
D) No último quadrinho há um pronome indefinido; 
E) A expressão do Calvin no último quadrinho expressa entusiasmo. 
 
O texto a seguir servirá de base para as questões 02 e 03 
 
"Pombo-correio leva celular para presos" 
A polícia da cidade paulista de Sorocaba apreendeu nas imediações da penitenciária Danilo Pinheiro dois pombos-
correios que carregavam peças de telefones celulares. O primeiro foi capturado por um agente penitenciário que achou 
o corpo da ave, pousada num fio elétrico, volumoso demais. Os pombos-correios sempre voltam ao lugar onde 
nasceram - por isso, a polícia acredita que eles tenham nascido na prisão e foram treinados fora dela para transportar, 
da rua para dentro dos muros, celulares e chips. (Fonte: Revista IstoÉ) 
 

QUESTÃO 02 

Após a leitura do texto, não é possível afirmar apenas o que se diz em: 
 
A) O fato de os pombos voltarem sempre ao local onde nasceram é imprescindível para que eles realizassem tal 

atividade; 
B) O volume do corpo do pombo foi a característica que despertou a curiosidade que resultou na apreensão; 
C) O treinamento dos pombos no interior da penitenciária era realizado desde o nascimento das aves; 
D) O principal objetivo da faceta dos presidiários era garantir a comunicação fora dos muros da penitenciária; 
E) É possível afirmar que mais de uma ave foi capturada. 
 

QUESTÃO 03 

Considere os seguintes itens: 
 
I. A expressão “por isso” é um elemento de coesão que denota conclusão; 
II. Os substantivos penitenciária e penitenciário estão, respectivamente, flexionados no feminino e no masculino para 

obedecer às regras de concordância nominal; 
III. O primeiro período do texto é formado por uma oração principal e uma oração subordinada adjetiva. 
 
Está(ão) correto(s) apenas: 
 
A) I e III; 
B) I; 
C) I, II e III; 
D) I e II; 
E) II. 
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Texto para as questões 04 e 05  
 
Cambaio 
Chico Buarque 

 
Eu quero moça que me deixe perdido 
Procuro moça que me deixe pasmado 
Essa moça zoando na minha ideia 
Eu quero moça que me deixe zarolho 
Procuro moça que me deixe cambaio 
Me fervendo na veia 
Desejo a moça prestes 
A transformar-se em flor 
A se tornar um luxo 
Pro seu novo amor 
Moça que vira bicho 
Que é de fechar bordel 
Que ateia fogo às vestes 
Na lua-de-mel 
Eu quero moça que me deixe maluco 
Moça disposta a me deixar no bagaço 
Essa moça zanzando na minha raia 
Eu quero moça que me chame na chincha 
Com sua flecha que me crave um buraco 
Na cabeça e não saia 
[...] 
 

QUESTÃO 04 

O texto em questão é uma canção, mas sua construção 
lembra um outro gênero textual. Qual? 
 
A) Bilhete; 
B) Anúncio; 
C) Carta; 
D) Propaganda; 
E) Crônica. 
 

QUESTÃO 05 

O eu-lírico particulariza a moça que ele procura, esse 
detalhamento é pautado no(a): 
 
A) Disposição das orações substantivas predicativas; 
B) Constante uso de orações coordenadas explicativas; 
C) Grande quantidade de orações adjetivas explicativas; 
D) Disposição das orações absolutas; 
E) Grande quantidade de orações adjetivas restritivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 06 

O uso dos recursos da linguagem está presente em tudo 
o que é falado ou escrito. Com os  temas e assuntos que 
rodeiam o futebol, esporte de maior destaque no 
cenário mundial,   não é diferente, pois constantemente 
pode-se observar o empregos de expressões 
metafóricas, que tem o objetivo de transpor o sentido 
próprio de uma palavra ou expressão para um sentido 
figurado. 
 
Das expressões dispostas a seguir, qual é um exemplo 
de metáfora utilizada na linguagem do futebol? 
 
A) João ficou morrendo de raiva quando seu time perdeu 

o jogo da semifinal; 
B) A seleção canarinho venceu mais uma partida; 
C) Hoje vamos estraçalhar nossos adversários; 
D) Aqueles jogadores, só porque estão ganhando, ficam 

fazendo cera; 
E) O rei do futebol esteve presente na cerimônia de 

encerramento das olimpíadas de Londres. 
 
Leia o poema para responder as questões 07 e 08: 
 

Soneto XIII - da obra Via-Láctea 
Olavo Bilac 

 
"Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 

Perdeste o senso!" E eu vos direi, no entanto, 
Que, para ouvi-las, muita vez desperto 
E abro as janelas, pálido de espanto ... 

 
E conversamos toda a noite, enquanto 

A via láctea, como um pálio aberto, 
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 

Inda as procuro pelo céu deserto. 
 

Direis agora: "Tresloucado amigo! 
Que conversas com elas? Que sentido 

Tem o que dizem, quando estão contigo?" 
 

E eu vos direi: "Amai para entendê-las! 
Pois só quem ama pode ter ouvido 

Capaz de ouvir e de entender estrelas." 
 

QUESTÃO 07 

Assinale o item em que há erro na indicação da função 
sintática do termo destacado: 
 
A) “E abro as janelas, pálido de espanto” – predicativo 

do sujeito; 
B) “Direis agora: “Tresloucado amigo!”” – adjunto 

adnominal; 
C) “Inda as procuro pelo céu deserto” – adjunto 

adverbial; 
D) “A via láctea, como um pálio aberto, Cintila” – 

sujeito; 
E) “E eu vos direi: “Amai para entendê-las!”” – objeto 

indireto. 
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QUESTÃO 08 

Das análises linguísticas em relação ao poema, assinale a 
que não é correta: 
 
A) O verbo dizer no primeiro verso está conjugado na 2ª 

pessoa do plural. No futuro do presente do indicativo; 
B) A conjunção “no entanto”, do segundo verso, é 

adversativa; 
C) As palavras “saudoso e em pranto” localizadas no 

terceiro verso da segunda estrofe, exercem a função 
de aposto e se relacionam ao substantivo “sol”; 

D) A conjunção “pois” na última estrofe é explicativa, 
justifica o fato de o eu lírico conversar com as 
estrelas; 

E) O verbo amar na última estrofe está conjugado na 
segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo. 

 

QUESTÃO 09 

O novo acordo ortográfico trouxe mudanças na norma 
padrão da linguagem. Qual das alternativas abaixo não é 
uma inovação trazida com o novo acordo? 
 
A) O nosso alfabeto, que antes era composto de 23 

letras, agora possui 26, pois foram introduzidas as 
letras K, Y, W; 

B) As palavras proparoxítonas, todas elas, recebem 
acento gráfico; 

C) Os ditongos abertos em palavras paroxítonas não são 
mais acentuados. Exs: assembleia, ideia; 

D) Não há mais o acento diferencial. Agora precisamos 
reconhecer a palavra, que antes era diferenciada de 
outra igual pelo acento, através do contexto; 

E) Os verbos referentes à terceira pessoa do plural, 
terminados em (ee) e o hiato (oo) não são mais 
acentuados. Como por exemplo: enjoo, voo, que antes 
era acentuado, agora não é mais. 

 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 
Observe as afirmações a respeito da escrita das 
correspondências oficiais: 
 

I. O memorando é um tipo de comunicação 
eminentemente interna estabelecida entre as 
unidades administrativas de um mesmo órgão, de 
níveis hierárquicos iguais ou distintos; 

II. O ofício é uma correspondência expedido por órgãos 
públicos que contém matéria administrativa ou 
social, cujo destinatário tem que ser um órgão 
público; 

III. A impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 
clareza, concisão, formalidade e uniformidade são 
características essenciais da Redação Oficial; 

IV. Um relatório é um conjunto de informações utilizado 
para reportar resultados parciais ou totais de uma 
determinada atividade, experimento, projeto, ação, 
pesquisa ou outro evento que esteja finalizado ou em 
andamento. 

 

São verdadeiras apenas as afirmações: 
 

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

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Dois jovens, Pedro e Gabriel, estão numa comemoração 
natalina. André, patrão de Pedro, pergunta se Gabriel é 
seu irmão e Pedro responde: “O pai desse cavalheiro 
que está comigo é filho único de meu pai”. Podemos 
concluir que Gabriel é: 
 

A) Irmão de Pedro; 
B) Filho de Pedro; 
C) Tio de Pedro; 
D) Pai de Pedro; 
E) Sobrinho de Pedro. 
 

QUESTÃO 12 

O texto abaixo é um fragmento da música “Cartaz” 
cantada pela dupla Jorge e Mateus. 
 

“Amanhã tudo pode acontecer 
Hoje a nossa vida é pequena 
Amanhã tudo pode anoitecer 

Se você vem comigo eu não choro mais” 
 

Quando se escreve “Se você vem comigo eu não choro 
mais” é o mesmo que dizer que: 
 

A) Se você não vier comigo então continuarei chorando; 
B) Se você vier comigo continuarei chorando; 
C) Se eu não choro mais então você veio comigo; 
D) Se eu não choro mais então você não veio comigo; 
E) Se eu continuo chorando então você não veio comigo. 
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QUESTÃO 13 

Um pai disse à filha: “Sua mãe vai ao shopping ou você 
vai à praia.” A negação dessa afirmação é: 
 
A) Sua mãe vai ao shopping e você vai à praia; 
B) Sua mãe vai ao shopping e você não vai à praia; 
C) Sua mãe não vai ao shopping e você vai à praia; 
D) Sua mãe não vai ao shopping e você não vai à praia; 
E) Sua mãe não vai ao shopping ou você não vai à praia. 
 

QUESTÃO 14 

Considere duas proposições p e q de modo que p seja 
verdadeira e q seja falsa. Das proposições abaixo 
assinale aquela que possui valor lógico verdadeiro. 
 
A) p   q; 
B) p ⇒ q; 
C) p ⇔ q; 
D) p   q; 
E) p   q. 
 

QUESTÃO 15 

Numa prateleira há 4 garrafas brancas e 4 garrafas 
verdes, todas iguais diferindo apenas na cor. O número 
de modos diferentes de enfileirar essas garrafas na 
prateleira é: 
 
A) 16; 
B) 64; 
C) 70; 
D) 256; 
E) 324. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 teve variação de 0,38% em junho, divulgou nesta sexta-feira, 
21/junho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além deste, a inflação brasileira é medida por vários outros 
índices. As afirmações abaixo referem-se a alguns deles.  
 
I. Índice Geral de Preços - calculado pela Fundação Getúlio Vargas (doravante FGV). É uma média ponderada do índice 

de preços no atacado (IPA), de preços ao consumidor (IPC) no Rio de Janeiro e São Paulo, e do custo da construção 
civil (INCC). Usado em contratos de prazo mais longo, como aluguel; 

II. Índice de Preços por Atacado - batizado de Índice de Preços ao Produtor Amplo, é calculado pela FGV com base na 
variação dos preços no mercado atacadista; 

III. Índice Geral de Preços do Mercado - também produzido pela FGV, com metodologia igual à utilizada no cálculo do 
IGP-DI. A principal diferença é que, enquanto este abrange o mês fechado, o IGP-M é pesquisado entre os dias 21 de 
um mês e 20 do mês seguinte. 

 
Assinale a opção correta: 
 
A) São verdadeiras as afirmações I, II e III; 
B) Somente a afirmação I é verdadeira; 
C) Somente a afirmação II é verdadeira; 
D) Somente a afirmação III é verdadeira; 
E) Todas as afirmações são falsas. 
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QUESTÃO 17 

"O mais importante é que a galera não está indo por partido e sim cada um por si.” A frase é da estudante Jéssica Loyola, 
22, que na última quarta-feira, 19/junho, se encaminhava para o protesto em Fortaleza. Se em outros momentos de 
efervescência política no Brasil as siglas partidárias tomaram a frente do processo, dessa vez elas foram deixadas à 
margem pelos próprios cidadãos.” (Fonte: Jornal O Povo, 21/06/2013). 
 
Sobre os partidos políticos brasileiros NÃO é correto afirmar: 
 
A) O golpe militar de 1964 iniciou a quinta fase partidária, com o bipartidarismo, que segundo alguns teria sido "uma 

admiração ingênua do Presidente Castello Branco pelo modelo britânico" e segundo outros teria sido uma 
"mexicanização"; 

B) Os partidos políticos no Brasil têm suas origens nas disputas entre duas famílias paulistas, a dos Pires e a dos 
Camargos. Verdadeiros bandos, com o uso da força e da violência, eles formaram os primeiros grupos políticos rivais; 

C) Rede Sustentabilidade (REDE) é um partido político brasileiro fundado pela ex-ministra, ex-senadora Marta Suplicy. 
Foi fundado em 2013, num encontro, batizado de Encontro Nacional da Rede Pró Partido, que aconteceu em Brasília; 

D) Trinta e nove agremiações, como Movimento Integralista Brasileiro (MIB), Liga Bolchevique Internacionalista (LBI) e 
Partido Comunista Revolucionário (PCR), esperam pela aprovação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se 
tornarem partidos. Se todos forem aprovados, o Brasil passará a ter 58 legendas; 

E) Em decisão individual, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a paralisação da 
tramitação de um projeto de lei que impõe amarras à criação de novos partidos políticos. A manifestação do 
magistrado, atendeu a um mandado de segurança impetrado pelo senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). 

 

QUESTÃO 18 

O produto interno bruto (PIB) representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais 
produzidos numa determinada região (quer sejam países, estados ou cidades), durante um período determinado (mês, 
trimestre, ano, etc). O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de mensurar a 
atividade econômica de uma região. (Fonte: Wikipédia) 
 
Analise as afirmações abaixo: 
 
I. No Brasil, o cálculo do PIB é feito exclusivamente pela Fundação Getúlio Vargas, instituição federal subordinada ao 

Ministério do Planejamento; 
II. Confirmando as previsões de especialistas, o Brasil recebeu a confirmação no início de junho de que sua economia 

está em estado de recessão. Isso significa que, durante dois trimestres consecutivos, o valor do Produto Interno 
Bruto regrediu; 

III. Para se chegar ao PIB per capita de uma região, basta dividir o valor PIB pelo número de habitantes dessa área em 
estudo. 

 
Assinale a opção correta: 
 
A) São verdadeiras as afirmações I, II e III; 
B) Somente as afirmações II e III são verdadeiras; 
C) Somente as afirmações I e III são verdadeiras; 
D) Somente a afirmação III é verdadeira; 
E) Todas as afirmações são falsas. 
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QUESTÃO 19 

Assinale a opção que contém erros nas informações apresentadas sobre os pontos turísticos de nosso Estado: 
 
A) Museu da Cachaça - localizado no município de Maranguape, o museu atrai turistas vindos de todo o país que buscam 

saber como é realizado o processo de um dos produtos regionais mais procurado no Nordeste, a cachaça. É uma 
oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a cultura cearense, visitar prédios históricos e passear nas 
charretes que circulam nos locais; 

B) O Parque nacional de Ubajara - possui 563 hectares, é considerado o menor do Brasil, mas de uma beleza exuberante 
de encher os olhos de quem o visita. Uma das riquezas do lugar é a Gruta de Ubajara, conhecida desde o início do 
século XVIII, quando os portugueses realizaram expedições na região em busca de minérios, especialmente prata. 
Hoje, intensamente visitada por turistas brasileiros e estrangeiros, a gruta tem 1.120m de extensão, dos quais 420m 
estão abertos ao público com o acompanhamento de guias; 

C) Canoa Quebrada - localizada em uma região privilegiada na América do Sul, aproximadamente a 3º da linha do 
Equador, possui um clima estável, entre 27°C e 30°C durante todo o ano. Tem sim alguns meses de chuva que alcança 
para abençoar as praias com magníficos coqueiros, falésias, lagoas que nos surpreendem entre as enormes dunas de 
areia. Durante o decorrer do ano, o céu resplandece em um azul invejável e seus moradores sorriem com a satisfação 
de quem sabe ser dono de um pequeno paraíso. A origem desta antiga vila de pescadores foi no ano mil seiscentos e 
cinquenta, localizada no município de Aracati; 

D) Assentada no alto da Colina do Horto, o monumento em homenagem a Padre Cícero, tem 65 metros de altura - o 
equivalente a um prédio de 20 andares -, merece visita até mesmo de quem não é seu devoto. Dali se tem uma ótima 
vista para a cidade e da chapada do Araripe. No local há um pequeno museu e uma capela; 

E) O Parque do Cocó é um oásis no meio dos arranha-céus de Fortaleza. O Parque Ecológico do Rio Cocó  foi criado em 
1989 e é uma área de conservação, um parque estadual da vida natural. Tem esse nome devido ao rio que forma o 
bioma de mangue, o rio Cocó.  O rio nasce em Pacatuba ainda pequeno e aí é chamado de riacho Pacatuba, mais 
adiante, passa a ser o riacho Gavião. Somente após o bairro Ancuri, o riacho recebe a denominação de Rio Cocó, onde 
dá início ao Parque. 

 

QUESTÃO 20 

Assinale a única opção INCORRETA: 
 
A) O economista Guido Mantega assumiu o Ministério da Fazenda em 2006. Antes, no governo do presidente Lula, foi 

ministro do Planejamento e presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
Mantega se classifica como um social-desenvolvimentista, foco que tem sido mantido tanto na carreira acadêmica 
como na vida pública. Sua gestão na Fazenda tem sido marcada pelas iniciativas em favor do acesso popular ao 
consumo e do aumento da atividade econômica; 

B) Joaquim Barbosa nasceu em Paracatu, noroeste de Minas Gerais. É o primogênito de oito filhos. Pai pedreiro e mãe 
dona de casa, passou a ser arrimo de família quando estes se separaram. Aos 16 anos foi sozinho para Brasília, 
arranjou emprego na gráfica do Correio Braziliense e terminou o segundo grau, sempre estudando em colégio 
público. Obteve seu bacharelado em Direito na Universidade de Brasília, onde, em seguida, obteve seu mestrado em 
Direito do Estado. Embora se diga que ele é o primeiro negro a ser ministro do STF, ele foi, na verdade, o terceiro, 
sendo precedido por Hermenegildo de Barros (de 1919 a 1937) e Pedro Lessa (de 1907 a 1921); 

C) Paulo Bonavides é um destacado jurista brasileiro, lecionando por três décadas na Universidade Federal do Ceará, 
onde é professor emérito desde 1991. Um dos constitucionalistas mais respeitados do País, é autor de (dentre várias 
outras obras) Ciência Política e Curso de Direito Constitucional, duas das doutrinas mais tradicionais do pensamento 
jurídico brasileiro; 

D) Médico cirurgião torácico, cardiologista e inventor de métodos e equipamentos cirúrgicos brasileiro nascido em 
Xapuri, no Acre, Adib Jatene é um dos mais importantes cirurgiões cardíacos da história da medicina brasileira e 
mundial. Dedicado e estudioso, formou-se em medicina aos 23 anos pela Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, fazendo residência e sua pós-graduação no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sob a 
orientação do Prof. Euríclides de Jesus Zerbini (19121993), pioneiro dos transplantes de coração no país; 

E) Francisco, nascido Jorge Mario Bergoglio é o 266º Papa da Igreja Católica e atual chefe de estado do Vaticano, 
sucedendo o Papa Bento XVI, que abdicou ao papado em 28 de fevereiro de 2013. É o primeiro papa nascido no 
continente americano, o primeiro pontífice não europeu em mais de 1200 anos e o único jesuíta da história. 
Arcebispo de Montevidéu desde 28 de fevereiro de 1998 e cardeal-presbítero desde 21 de fevereiro de 2001, foi 
eleito em 13 de março de 2013. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Segundo o artigo 226 CF/88 a família é a base da 
sociedade e tem proteção do Estado. Com esse 
fundamento podemos afirmar que: 
 
A) Não houve ampliação do conceito de família e a 

legislação brasileira permanece com o modelo de 
família nuclear burguesa; 

B) A segurança deve ser suprida primordialmente pelo 
Estado e cabe à família somente a solidariedade entre 
os membros; 

C) A proteção constitucional é destinada somente aos 
filhos legítimos do casamento; 

D) O Estado tem deveres para com a família, os 
membros desta última devem recorrer ao Estado em 
todas as situações, responsabilizando-o; 

E) Considerando a proteção do Estado, a família 
contempla a união estável ou qualquer unidade 
familiar e seus descendentes. 

 

QUESTÃO 22 

No âmbito das relações familiares a ideia de pátrio 
poder, vem cedendo lugar a ideia de proteção (poder 
familiar). Mas pode ocorrer a suspensão, perda e 
extinção do poder familiar em alguns casos. Marque a 
alternativa em que não acontece a extinção do poder 
familiar: 
 
A) Quando há emancipação dos filhos, nos termos do 

artigo 5º, § único do Código Civil; 
B) Quando há morte dos pais ou filho; 
C) Quando há adoção; 
D) Quando há decisão judicial, por castigo/negligência 

imoderados dos pais para com o filho, que gere perda 
do poder familiar; 

E) Quando há menoridade. 
 

QUESTÃO 23 

Segundo o Código Civil (2002) não é impedimento ao 
casamento: 
 
A) O parentesco de afins em linha reta; 
B) Os parentescos de irmãos (unilaterais, bilaterais) e 

demais colaterais, até o terceiro grau; 
C) O homem e a mulher sem maioridade civil, mas 

autorizados por ambos os pais ou representantes; 
D) O adotado com o filho do adotante; 
E) O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o 

adotado com quem o foi do adotante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 

Há reconhecimento enquanto entidade familiar para a 
união estável entre o homem e a mulher. Nessa 
perspectiva podemos afirmar: 
 
A) A convivência pública, ainda que descontínua, 

caracteriza o objetivo de constituição de família; 
B) A união estável não se constituirá entre os 

ascendentes e os descendentes, seja o parentesco 
natural ou civil; 

C) A união estável não se converterá em casamento, 
mesmo com o pedido dos companheiros ao juiz; 

D) As relações entre os companheiros faculta a estes, a 
presunção obrigatória de lealdade, guarda, sustento e 
educação dos filhos; 

E) Mesmo as relações não eventuais entre o homem e a 
mulher, impedidos de casar, constituem união 
estável. 

 

QUESTÃO 25 

O encargo atribuído pelo Juiz a um adulto capaz, para 
que proteja, zele, guarde, responsabilize-se e administre 
bens de pessoas judicialmente declaradas incapazes, 
que em virtude de problemas de má formação 
congênita, transtornos mentais, dependência química ou 
doenças neurológicas que incapacitem os atos da vida 
civil é a: 
 
A) Curatela; 
B) Tutela; 
C) Guarda; 
D) Adoção; 
E) Guarda provisória. 
 

QUESTÃO 26 

O caráter interventivo do Serviço Social apresenta 
aporte das Ciências Humanas e Sociais para a análise e a 
intervenção nos reflexos da questão social. 
Historicamente, a abordagem individual, que tinha 
como objetivo atuar nos fatores causais ou problemas 
potenciais ligados à saúde, aos contextos social, 
econômico e emocional era o: 
 
A) Serviço Social de Grupo; 
B) Método dialético; 
C) Método Fenomenológico; 
D) Serviço Social de Caso; 
E) Serviço Social de Comunidade. 
 

QUESTÃO 27 

No exercício profissional do assistente social a categoria 
que é construída intelectivamente pela razão, com o 
objetivo de conhecer o objeto e orientar a intervenção é 
a: 
 
A) Mediação; 
B) Totalidade; 
C) Singularidade; 
D) Particularidade; 
E) Instrumentalidade. 
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QUESTÃO 28 

Marque a alternativa que não constitui um dos 
princípios fundamentais descritos no Código de Ética 
dos Assistentes Sociais (1993): 
 
A) Reconhecimento da liberdade; 
B) Posicionamento em favor da equidade e justiça social; 
C) Fiscalizar as ações dos Conselhos Regionais; 
D) Compromisso com a qualidade dos serviços 

prestados à população; 
E) Articulação com os movimentos de outras categorias 

profissionais. 
 

QUESTÃO 29 

Sobre a competência dos Conselhos Regionais de 
Serviço Social (CRESS) assinale a alternativa correta: 
 
A) Realizar alterações no Código de Ética, através de 

uma ampla participação da categoria; 
B) Solicitar ao CFESS os números de registro 

profissional de seus membros; 
C) Consultar o CFESS nos casos de advertência a 

profissionais no âmbito de sua jurisdição; 
D) Funcionar como órgão julgador de primeira instância; 
E) Somente fiscalizar o exercício profissional. 
 

QUESTÃO 30 

Sobre as vedações previstas no Código de Ética (CFESS, 
2011) marque a alternativa verdadeira: 
 
A) O assistente social não deve praticar crimes na 

prestação de serviços profissionais, e seu fundamento 
será o Código Penal Brasileiro; 

B) O assistente social não deve acatar determinação 
institucional que fira os princípios e diretrizes do 
Código de Ética profissional; 

C) É facultado o exercício da Profissão, em caráter 
transitório, aos estagiários/as que emergencialmente 
substituam profissionais; 

D) Os assistentes sociais devem assumir a 
responsabilidade por atividades de áreas afins, 
mesmo que não estejam capacitados/as tecnicamente 
para isso; 

E) O estágio supervisionado não é prerrogativa 
exclusiva dos assistentes sociais, em se tratando da 
Política de Direitos Humanos e da Área do Judiciário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

Segundo Behring e Boschetti (2008), no que se refere à 
política social, marque a alternativa falsa: 
 
A) A política social pressupõe as diferentes visões 

sociais de mundo, apesar da recorrência quanto ao 
mito da neutralidade científica; 

B) A perspectiva crítico-dialética evita abordagens 
unilaterais, monocausais, idealistas, funcionalistas e 
a-históricas; 

C) As Perspectivas descritiva e prescritiva não 
contemplam a análise sobre política social em suas 
determinações econômicas, políticas e culturais; 

D) A perspectiva funcionalista aponta as corporações e 
instituições, com função de coesão social; 

E) As concepções da política social não supõem a 
perspectiva teórico-metodológica. 

 

QUESTÃO 32 

As primeiras iniciativas de políticas sociais foram 
gestadas e generalizadas com dois momentos, sendo 
eles:  
 
A) A ascensão do capitalismo e a passagem do 

capitalismo concorrencial para o monopolista; 
B) A lei dos Pobres e o capitalismo monopolista; 
C) A decadência da Social Democracia e o Capitalismo 

mercantil; 
D) A Revolução Industrial e o neoliberalismo; 
E) A luta de classes e o neoliberalismo. 
 

QUESTÃO 33 

Dos anos de 1990 até os dias atuais a contra reforma do 
Estado objetivou a adaptação passiva através do 
neoliberalismo, com obstáculos e redirecionamentos às 
conquistas na Constituição de 1988. Marque a 
alternativa verdadeira sobre este período: 
 
A) O Estado era corporativista e fragmentado 

considerando como portadores de direitos os que 
possuíam emprego registrado em carteira de 
trabalho; 

B) A questão social é vista como questão de polícia e 
continua a receber tal tratamento, mas combinado, 
com a regulamentação das relações de trabalho; 

C) Houve uma forte tendência de desresponsabilização 
das políticas sociais e um crescimento do 
desemprego e da pobreza; 

D) A economia e a política brasileiras são pouco 
abaladas pelos acontecimentos mundiais; 

E) Ao longo dos anos 1990, o processo de reformas, 
ampliou a seguridade social com Fernando Henrique 
Cardoso. 
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QUESTÃO 34 

A abordagem interdisciplinar cresce paulatinamente na 
intervenção dos Assistentes Sociais. Assinale a 
alternativa verdadeira sobre a caracterização da 
interdisciplinaridade: 
 
A) Trata-se de uma disciplina que predomina sobre as 

demais, coordenando-as; 
B) A coordenação é coletiva e há um campo com 

autonomia teórica, disciplinar e operativa; 
C) O trabalho interdisciplinar ocorre de forma isolada, 

com trocas e cooperação mínimas entre as 
disciplinas; 

D) Existe horizontalidade nas relações profissionais, 
com estratégias de ação comuns e troca recíproca de 
conhecimento entre as diferentes disciplinas; 

E) As disciplinas se agrupam de forma justaposta com 
cooperação, mas cada profissional decide 
isoladamente. 

 

QUESTÃO 35 

Sobre a prática da interdisciplinaridade marque a 
alternativa falsa: 
 
A) A interdisciplinaridade surgiu no Brasil no início dos 

anos de 1950 com um conceito claro e aplicável a 
diversas áreas do conhecimento; 

B) Para Japiassú (1976) o termo interdisciplinaridade se 
opõe à fragmentação do conhecimento em disciplinas 
para favorecer a unidade do saber; 

C) Observamos a troca mútua de conhecimentos, 
quando há um processo interativo entre as 
disciplinas; 

D) Para Fazenda (1996) a interdisciplinaridade tem seu 
fundamento a partir das ideias da parceria e da 
cooperação; 

E) Na perspectiva do CFESS (2009) O trabalho 
interdisciplinar em equipe possui como parâmetro a 
perspectiva de totalidade evitando não 
responsabilizar o usuário por suas condições 
econômicas e sociais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 36 

O trabalho com famílias tem se constituído numa fonte 
de preocupação para os Assistentes Sociais, pela 
atualidade e complexidade do tema, embora os 
processos de atenção às famílias sejam parte da história 
da profissão. Assinale a alternativa correta: 
 
A) O exercício profissional com famílias busca os 

padrões de normatividade e estabilidade; 
B) Mesmo com o aprofundamento teórico-metodológico 

e ético-político nas últimas décadas, a ação dos 
assistentes sociais, continua muito aquém das 
questões que lhes estão sendo colocadas; 

C) Os assistentes sociais trabalham com a família como 
parte relevante de sua intervenção, mas a privilegiam 
em algumas conjunturas e em outras não; 

D) As ações desenvolvidas com as famílias não tem a 
perspectiva da funcionalidade nem se relacionam a 
processos de integração e controle social; 

E) A prática profissional de assistentes sociais em 
instituições públicas e privadas aponta intervenções 
qualificadas por referenciais teóricos e postura 
crítica. 

 

QUESTÃO 37 

Sobre o atendimento ofertado às famílias nos serviços, 
podemos dizer que estão direcionados a: 
 
A) Famílias que falharam por desestruturação e/ou 

pobreza na responsabilidade de cuidado e proteção 
aos seus membros; 

B) Famílias diagnosticadas como marginais ou 
patológicas, que precisam de procedimentos 
terapêuticos de intervenção; 

C) Famílias nucleares atingidas pela pauperização; 
D) Famílias homoafetivas e ampliadas; 
E) Famílias sob a responsabilidade de mulheres, 

somente. 
 

QUESTÃO 38 

Os assistentes sociais em seu cotidiano desenvolvem 
ações com as famílias que deveriam ser diferenciadas 
pelas particularidades. Dessa forma, as ações que 
trabalham através da informação e reflexão para evocar 
mudanças sobre valores e modos de vida são chamadas: 
 
A) Ações sócio terapêuticas; 
B) Ações sócio assistenciais; 
C) Ações socioeducativas; 
D) Ações periciais; 
E) Ações de acolhimento e apoio sócio institucional. 
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QUESTÃO 39 

A Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
inaugurou um novo paradigma em relação à infância e 
adolescência. Assinale a alternativa verdadeira sobre 
esse novo paradigma: 
 
A) O Estatuto da Criança e do Adolescente revogou o 

antigo Código de Menores que teve vigência até 1988; 
B) Crianças e adolescentes foram elevados à condição de 

sujeitos de direitos, fundamentados na Doutrina de 
Proteção Integral; 

C) Foi atribuído o caráter disciplinar ao atendimento do 
segmento infanto-juvenil; 

D) A Política de atendimento tem a execução na 
Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal; 

E) A Assistência Social é a Política que define os 
princípios de direitos humanos aplicáveis ao 
segmento de crianças e adolescentes. 

 

QUESTÃO 40 

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu 
novas formas de buscar a eficácia dos direitos, para 
além de procedimentos processuais de defesa desses 
direitos, mas também através das novas articulações 
entre o Estado e a sociedade civil, conhecidas como: 
 
A) Eixo de defesa de direitos; 
B) Eixo de promoção de direitos; 
C) Eixo de Controle Social; 
D) Sistema de garantia de direitos; 
E) Conselhos de Direito e Tutelares. 
 

QUESTÃO 41 

Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente 
estabelece no artigo 4º, caput, do ECA, o direito da 
criança e do adolescente à convivência familiar e 
comunitária pode inferir que a Política de Atendimento 
do ECA deve ter como ponto de partida: 
 
A) As políticas de Proteção Especial; 
B) As políticas de Acolhimento institucional; 
C) A Política de Assistência Social; 
D) A Política de Direitos Humanos; 
E) As Políticas Sociais Básicas. 
 

QUESTÃO 42 

Os agentes responsáveis pela fiscalização das Entidades 
de atendimento a crianças e adolescentes sejam 
governamentais ou da sociedade civil (ONGs, OSCIPs 
etc.) são prioritariamente: 
 
A) Ministério Público e Justiça da Infância e 

Adolescência; 
B) Conselho Tutelar e Ministério Público; 
C) Conselho Tutelar e Justiça da Infância e Adolescência; 
D) Conselho Tutelar, Ministério Público e Comissões de 

maus tratos; 
E) Conselho Tutelar, Ministério Público e Justiça da 

Infância e Adolescência. 
 
 

QUESTÃO 43 

As medidas de proteção previstas no ECA são aplicáveis 
a crianças e adolescentes que tiverem seus direitos 
violados ou ameaçados, por se encontrarem em situação 
de risco pessoal ou social conforme o art. 98 do ECA. 
Marque a alternativa correta quanto à ocorrência de 
condições para este tipo de medida: 
 
A) Por ocorrência de ação ou omissão da sociedade, do 

Estado, dos pais ou responsável; 
B) Por ocorrência de ação ou omissão da sociedade, do 

Estado, dos pais ou responsável, ou do ato 
infracional; 

C) Por ocorrência de falta, omissão ou abuso dos pais ou 
responsável; 

D) A ocorrência de ato infracional não gera a medida 
protetiva, somente a medida socioeducativa; 

E) Por ocorrência de casos de risco iminente de morte. 
 

QUESTÃO 44 

Dentre as medidas de proteção à criança e ao 
adolescente, àquela que tem caráter de brevidade, 
provisoriedade e excepcionalidade, sendo vedada a 
privação de liberdade é a (o): 
 
A) A internação provisória por ato infracional; 
B) A semiliberdade; 
C) O acolhimento institucional; 
D) A requisição de tratamento psiquiátrico em regime 

hospitalar; 
E) A inclusão em programa oficial ou comunitário de 

auxílio. 
 

QUESTÃO 45 

O Ato infracional é entendido como desrespeito às leis, à 
ordem pública, aos direitos dos cidadãos ou ao 
patrimônio, cometido por crianças ou adolescentes. Essa 
conduta corresponde à possibilidade de sanções a quem 
o pratica. No caso de ato infracional cometido por 
crianças (até 12 anos), aplicam-se: 
 
A) As medidas de proteção, através do Conselho Tutelar; 
B) As medidas de proteção, através da Delegacia da 

Criança e do Adolescente; 
C) Todas as medidas socioeducativas, através do 

Conselho Tutelar; 
D) A medida socioeducativa de reparação de danos, 

através da Delegacia da Criança e do Adolescente; 
E) A medida socioeducativa de advertência, através do 

Conselho Tutelar. 
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QUESTÃO 46 

As medidas socioeducativas visam processos educativos 
para construir projetos de vida desatrelados da prática 
de atos infracionais e favorecer a inclusão social. Assim, 
à medida que deve ser gratuita e realizada em serviços 
públicos, governamentais ou não, federais, estaduais ou 
municipais chama-se: 
 
A) Liberdade Assistida; 
B) Reparação de Danos; 
C) Advertência, reduzida a termo e assinada; 
D) Prestação de Serviços à Comunidade; 
E) Semiliberdade. 
 

QUESTÃO 47 

O Conselho Tutelar é o Órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos 
adolescentes na Lei Federal 8069/90. Assinale a 
alternativa falsa: 
 
A) As leis municipais estabelecerão os direitos sociais 

dos conselheiros a exemplo de férias e licenças; 
B) Cabe ao Conselho Tutelar a aplicação de sanção 

punitiva; 
C) O Conselho Tutelar poderá encaminhar ao Ministério 

Público, notícia de infração administrativa ou penal 
contra crianças ou adolescentes; 

D) O Conselho Tutelar tem a função de fiscalizar as 
entidades de atendimento; 

E) Entre as atribuições do Conselho Tutelar temos a 
escuta, orientação, aconselhamento e 
encaminhamentos. 

 

QUESTÃO 48 

A assistência social, direito do cidadão e dever do 
Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, 
que provê os mínimos sociais, realizada através de um 
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantia do (a): 
 
A) Proteção à família; 
B) Concessão do BPC para idosos e pessoas com 

deficiência; 
C) Atendimento às necessidades básicas; 
D) Integração ao mercado de trabalho; 
E) Proteção aos idosos, crianças e adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 49 

Sobre a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 
marque a alternativa incorreta: 
 
A) Mesmo em se tratando de uma Lei, a LOAS não define 

o valor do orçamento para a política pública de 
Assistência Social; 

B) A prestação de serviços, programas e projetos é 
seletiva e focalista; 

C) A LOAS inaugurou o direito à Assistência Social no 
Brasil; 

D) A instituição da LOAS legitima o direito à Assistência 
Social, mas requer avanços quanto a questão 
orçamentária; 

E) A LOAS tem o Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), mas o repasse é realizado pela Previdência 
Social. 

 

QUESTÃO 50 

O Benefício de Prestação Continuada da Assistência 
Social – BPC-LOAS, é um benefício da assistência social, 
integrante do Sistema Único da Assistência Social – 
SUAS. Marque a alternativa falsa sobre este benefício: 
 
A) O benefício de prestação continuada é a garantia de 

um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e 
ao idoso com setenta anos; 

B) Para efeito de concessão, considera-se pessoa com 
deficiência aquela que tem impedimentos de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial; 

C) O BPC pode ser acumulado pelo beneficiário com 
outro benefício da Seguridade, salvo a assistência 
médica e a pensão especial de natureza indenizatória; 

D) Considera-se incapaz de prover a manutenção da 
pessoa com deficiência ou idosa, a família com renda 
mensal per capita inferior a 1/4 do salário-mínimo; 

E) O acolhimento em instituições de longa permanência 
não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com 
deficiência ao BPC. 

 
 
 







