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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alter-
nativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2015 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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1880 quanto O povoamento da região se iniciou em 1880.

(c) Outra redação possível para o trecho “que promoveu a vinda de agri-
cultores da Bahia” seria que envolveu-se com a vinda de agricultores da 
Bahia.

(d) Para destacar o sentido do “a agricultura”, o autor poderia empregar 
uma vírgula logo após “desenvolver”.

(e) Caso o termo “das vizinhanças” fosse substituído pela oração que ha-
bitavam as vizinhanças, o uso da vírgula seria obrigatório logo após “mo-
radores”.

QUESTÃO 03

Baseando-se na norma padrão e nos elementos que garantem a coesão e a 
coerência do 3º parágrafo, assinale a alternativa correta.

(a) Em “para a formação definitiva do povoado”, a conjunção destacada 
introduz a consequência da ação expressa pelo verbo “doou”, portanto o 
trecho poderia ser reescrito da seguinte maneira: a fim de que fosse for-
mado definitivamente o povoado.

(b) O deslocamento da oração “que recebeu o nome de São João de Ga-
lheiros”, para imediatamente depois do termo “o fundador” seria possível 
desde que o pronome relativo “que” fosse substituído por cujo. 

(c) Na oração “que lhe deu origem”, os pronomes destacados evitam a re-
petição desnecessária de termos, pois faz referência, respectivamente, a 
“fazenda” e “padroeiro”.

(d) Embora também sirva para retomar um termo que indica ideia de 
lugar, o pronome aonde não poderia substituir o vocábulo destacado na 
oração “onde havia grande quantidade dessa espécie dos cervídeos”.

(e) Para retomar o termo “Galheiros”, o autor deveria ter utilizado a cons-
trução desta espécie dos cervídeos.

QUESTÃO 04

De acordo com a norma padrão e as construções apresentadas no texto, 
pode-se dizer que o uso do sinal indicativo de crase 

(a) continuaria viável, caso o trecho “Dando início à formação do povoa-
do” (2º parágrafo) fosse substituído por Dando início à uma tímida forma-
ção do povoado.

(b)  é facultativo em “uma capela dedicada a São João Batista” (2º parágra-
fo), assim como em “à fazenda que lhe deu origem” (3º parágrafo).

(c) passaria a ser inviável na oração “Em 1890, o povoado foi elevado à 
categoria de distrito, com o topônimo simplificado para Galheiros.” (3º 
parágrafo), caso fosse empregado o pronome aquela diante de “categoria”.

(d) seria inviável, caso o termo a emancipação política de Galheiros fosse 
empregado logo após o vocábulo “Posteriormente” (5º parágrafo).

(e) seria obrigatório, caso fosse empregada a construção agiu favoravel-
mente no lugar do verbo destacado em “que muito batalhou pela autono-
mia política do município” (5º parágrafo).

Leia o texto a seguir para responder às questões de 05 a 08.

Texto 2

Ser goiano

 Ser goiano é carregar uma tristeza telúrica num coração aberto 
de sorrisos. É ser dócil e falante, impetuoso e tímido. É dar uma galinha 
para não entrar na briga e um nelore para sair dela. É amar o passado, a 
história, as tradições, sem desprezar o moderno. É ter latifúndio e viver 
simplório, comer pequi, guariroba, galinhada e feijoada, e não estar nem 
aí para os pratos de fora.
 Ser goiano é saber perder um pedaço de terra para Minas, mas 
não perder o direito de dizer também “uai”, “este negócio”, “este trem”, 

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 04.

Texto 1

História da cidade de Divinópolis de Goiás

 O povoamento da região teve origem em 1880, na fazenda Ga-
lheiros, de Inácia Ferreira Lima, que promoveu a vinda de agricultores da 
Bahia objetivando desenvolver a agricultura, única fonte de renda dos mo-
radores das vizinhanças.
 Dando início à formação do povoado, Agostinho de Castro e Sil-
va construiu, com a ajuda dos demais habitantes, uma capela dedicada a 
São João Batista, cujas festividades religiosas ali realizadas favoreceram o 
intercâmbio social, surgindo gradativamente em torno do templo as vá-
rias moradias. (...)
 Em 1885, antecedendo o futuro do povoamento, o fundador 
doou uma área de terras a São João Batista (igreja) para a formação defi-
nitiva do povoado, que recebeu o nome de São João de Galheiros, em ho-
menagem ao padroeiro e à fazenda que lhe deu origem, onde havia grande 
quantidade dessa espécie dos cervídeos. Em 1890, o povoado foi elevado 
à categoria de distrito, com o topônimo simplificado para Galheiros. 
 Pela Lei Estadual nº 2123, 14 de novembro de 1958, deu-se a 
emancipação política de Galheiros, instalando-se oficialmente a sede mu-
nicipal em janeiro de 1959, que foi desmembrada do município de São 
Domingos.
 Posteriormente, pela Lei Estadual nº 5329, de 29 de setembro 
de 1964, o topônimo foi alterado para Cirinópolis, em homenagem a Luiz 
Pereira Cirino, que muito batalhou pela autonomia política do município, 
mas voltou, novamente, a denominar-se Galheiros, pela Lei Estadual nº 
6368, de 3 de agosto de 1966. Pela Lei Estadual nº 1953, de 14-07-1989, 
o município de Galheiros passou a denominar-se Divinópolis de Goiás.

Disponível em:<http://www.cidadesdomeubrasil.com.br/GO/divinopolis_de_goias#historia>. Acesso em: 07 

nov. 2015, fragmento, com adaptações.

QUESTÃO 01

Relacionando a linguagem ao conteúdo e ao propósito principal do texto, 
assinale a alternativa correta.

(a) O autor faz uso preferencialmente da função metalinguística ao dis-
correr sobre o processo de formação de Divinópolis de Goiás, alternando 
trechos narrativos e dissertativos.

(b) O texto é predominantemente uma dissertação, pois o autor emite, 
ainda que implicitamente, a sua opinião sobre o processo evolutivo do 
povoado de São João de Galheiros - desde a sua formação até a sua conso-
lidação como município.

(c) O autor recorre à função referencial para relatar uma sequência de 
episódios referentes ao período que vai desde a origem até a emancipação 
política do município hoje denominado Divinópolis de Goiás.

(d) O texto apresenta em linguagem denotativa um histórico de Divinópo-
lis de Goiás, destacando a interferência das sucessivas alterações do nome 
da referida cidade na cultura da sua população.

(e) O autor explora o sentido conotativo de algumas palavras e expres-
sões apenas para descrever as características socioeconômicas e culturais 
da região em que hoje se encontra Divinópolis de Goiás.

QUESTÃO 02

Com base nas regras prescritas pela norma padrão sobre o uso da vírgula 
e a colocação pronominal e nas questões gramaticais que envolvem o 1º 
parágrafo, assinale a alternativa correta.

(a) Em pelo menos duas situações, o uso da vírgula é facultativo.

(b) Caso o autor substituísse a construção “teve origem” pela forma ini-
ciar-se, a nova redação para o trecho “O povoamento da região teve ori-
gem em 1880” poderia ser tanto O povoamento da região iniciou-se em 
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(e) O termo “lhe” funciona como complemento do verbo “acaricia”.

QUESTÃO 08

De acordo com as regras de concordância prescritas pela norma padrão, 
assinale a alternativa correta referente às questões gramaticais do “Ser 
goiano é saber fundar cidades.”.

(a) Se o autor resolvesse incluir o vocábulo bastante diante de “cidades”, 
a nova redação deveria ser Ser goiano é saber fundar bastante cidades.

(b) Caso fosse necessário, o autor poderia substituir a redação original 
tanto por Ser goiano é saber fundar cidades e bairros gigantescas. quanto 
por Ser goiano é saber fundar cidades e bairros gigantescos..

(c) A redação Ser menos goiano é saber fundar menas cidades e menos 
distritos. poderia, se necessário, substituir a original.

(d) No lugar da redação original, o autor poderia empregar a construção 
Sempre existem goianos onde se funda cidades.

(e) Caso o autor decidisse excluir do texto a redação original, seria pos-
sível substituí-la tanto por Ser goiano é saber fundar uma cidade e meia 
durante uma sexta e um sábado inteiro. quanto por Ser goiano é saber 
fundar uma cidade e meia durante uma sexta e um sábado inteiros..
 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 09 a 12.

Texto 3

Disponível em:<https://www.ufg.br/n/57891-iv-acao-comunitaria-de-prevencao-de-cancer-bucal>. Acesso 

em: 09 out. 2015.

QUESTÃO 09

Apenas uma das alternativas a seguir apresenta uma informação secundá-
ria considerando o propósito principal do texto. Assinale-a.

(a) “IV Ação Comunitária de Prevenção do Câncer Bucal”.

(b) “26 e 27 de agosto”.

(c) “8h às 11h e 14h às 17h”.

(d) “Ambulatório I da Faculdade de Odontologia da UFG”.

(e) “Realização Faculdade de Odontologia da UFG”.

QUESTÃO 10

O verbo “apague”, no contexto em que foi empregado, está no sentido

(a) conotativo e pode ser compreendido como destrua.

(b) denotativo e equivale a anule.

(c) conotativo e significa manipule.

(d) denotativo e corresponde a acabe.

(e) denotativo e significa intimide.

QUESTÃO 11

A respeito das regras de acentuação gráfica e ortografia vigentes, assinale 
a alternativa correta.

quando as palavras se atropelam no caminho da imaginação.
 O goiano da gema vive na cidade com um carro-de-boi cantando 
na memória. Acredita na panela cheia, mesmo quando a refeição se re-
sume em abobrinha e quiabo. Lê poemas de Cora Coralina e sente-se na 
eterna juventude.
 Ser goiano é saber cantar música caipira e conversar com Bee-
thoven, Chopin, Tchaikovsky e Carlos Gomes. É acreditar no sertão como 
um ser tão próximo, tão dentro da alma. É carregar um eterno monjolo no 
coração e ouvir um berrante tocando longe, bem perto do sentimento. Ser 
goiano é possuir um roçado e sentir-se um plantador de soja, tal o amor 
à terra que lhe acaricia os pés. É dar tapinha nas costas do amigo, mesmo 
quando esse amigo já lhe passou uma rasteira.

(...)
 Ser goiano é saber fundar cidades. É pisar no Universo sem tirar 
os pés deste chão parado. É cultivar a goianidade como herança maior. É 
ser justo, honesto, religioso e amante da liberdade.
 Brasília em terras goianas é gesto de doação, é patriotismo. Sim-
boliza poder. Mas o goiano não sai por aí contando vantagem.
TELLES, José Mendonça. Disponível em:<http://www.ubebr.com.br/post/cronica/ser-goiano-jose-mendonca-

telles>. Acesso em: 08 out. 2015, fragmento.

QUESTÃO 05

A partir das considerações feitas pelo autor do texto, pode-se concluir que 
o goiano 

(a) é triste e falante, mas sabe agir metodicamente.

(b) adora criar confusão, por isso valoriza uma briga.

(c) adere à modernidade, mas valoriza a história e as tradições.

(d) age como pobre quando é rico e vive como rico quando é pobre.

(e) prefere a música caipira à música clássica e aos poemas de Cora Co-
ralina.

QUESTÃO 06

Considerando as regras de regência dos verbos e nomes prescritas pela 
norma padrão, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma re-
dação construída a partir do período “Ser goiano é saber cantar música 
caipira e conversar com Beethoven, Chopin, Tchaikovsky e Carlos Gomes.”.

(a) Ser goiano é simpatizar com música caipira e lembrar-se de Beetho-
ven, Chopin, Tchaikovsky e Carlos Gomes.

(b) Ser goiano é recordar da música caipira e fazer menção sobre Beetho-
ven, Chopin, Tchaikovsky e Carlos Gomes.

(c) Ser goiano é preferir música caipira do que conversar com Beethoven, 
Chopin, Tchaikovsky e Carlos Gomes.

(d) Ser goiano é venerar ao gênero musical caipira e apreciar a Beetho-
ven, Chopin, Tchaikovsky e Carlos Gomes.

(e) Ser goiano é estar propenso de cantar música caipira e interagir com 
Beethoven, Chopin, Tchaikovsky e Carlos Gomes.

QUESTÃO 07

Acerca das questões sintáticas que envolvem o período “Ser goiano é pos-
suir um roçado e sentir-se um plantador de soja, tal o amor à terra que lhe 
acaricia os pés.”, assinale a alternativa correta.

(a) Todas as orações contêm um verbo que se refere ao sujeito “Ser goiano”.

(b) As orações “possuir um roçado” e “sentir-se um plantador de soja” 
desempenham a função de predicativo do sujeito.

(c) Os termos de “soja” e “à terra” funcionam como objeto indireto.

(d) O sujeito da última oração está subentendido, por isso classifica-se 
como desinencial.
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(a) A forma correspondente ao plural de “Câncer” não é acentuada.

(b) Assim como “Câncer”, em suas duas ocorrências, o substantivo “agos-
to” também deveria ser empregado com inicial maiúscula.

(c) Caso fosse necessário, o autor poderia ter empregado a forma 
super-sorriso no lugar de “sorriso”.

(d) Os vocábulos “Comunitária” e “Ambulatório” são acentuados pela 
mesma regra, entretanto os derivados comunitariamente e ambulatorial, 
não recebem acento gráfico.

(e) Assim como “Prevenção”, estão corretamente grafados os vocábulos 
intenção, pretensão e obssessão.

QUESTÃO 12

No período “Não deixe que o Câncer apague o seu sorriso.”, a 2ª oração, em 
relação à 1ª, desempenha a função sintática de

(a) sujeito e está constituída por um sujeito simples e um predicado no-
minal.

(b) objeto direto e está constituída por um sujeito simples, um verbo tran-
sitivo direto e um objeto direto.

(c) objeto direto e está constituída por um sujeito simples e um predicado 
verbo-nominal.

(d) sujeito e está constituída por um sujeito desinencial e um predicado 
verbal.

(e) sujeito e está constituída por um sujeito simples, um verbo transitivo 
direto e um objeto direto.

RACIOCÍNIO LÓGICO   

QUESTÃO 13

O conjunto de palavras {GIZ, BOLA, SAÍDA, ELEFANTE, "X"} obedece a uma 
sequência de ordem lógica. Qual das alternativas abaixo substitui "X" cor-
retamente?

(a) ADALBERTO.

(b) PIPOCA. 

(c) PÃO.

(d) PINDAMONHANGABA.

(e) QUADRILÁTERO.

QUESTÃO 14

Passeando pelo shopping, quatro estudantes, três meninas e dois meni-
nos, resolvem parar para tirar uma foto. Na pose escolhida, alguns ficaram 
em pé e outros agachados, sendo que todos sairam na foto. Sabendo que 
pelo menos uma menina e um menino devem ficar agachados e que pelo 
menos um estudante deve ficar em pé, de quantas maneiras possíveis os 
estudantes podem ser posicionados para a foto?

(a) 428 maneiras. 

(b) 264 maneiras.

(c) 196 maneiras.

(d) 300 maneiras. 

(e) 180 maneiras. 

QUESTÃO 15

Cinco amigos torcem para alguns dos times brasileiros e gostam muito de 
conversar sobre futebol. Utilizando a lógica e, em especial, a argumentativa, 
desvende para qual time pelo menos um deles torce e descubra o desfecho 
para a seguinte argumentação: se Pedro não é flamenguista, então Laura 
torce para o Vasco. Ou Otávio ou Bianca torce para o Corinthians. Se Laura 
torce para o Vasco ou Renata torce para o Santos, então Otávio não torce 
para o Corinthians. Confirmado que Bianca não torce para o Corinthians, 
em qual das alternativas abaixo a conclusão está completamente correta?

(a) Pedro é flamenguista e Renata não torce para o Santos.    
                
(b) Renata não torce para o Santos e Pedro não é flamenguista. 

(c) Laura torce para o Vasco e Otávio não torce para o Corinthians.

(d) Renata torce para o Santos e Pedro não é flamenguista.

(e) Otávio torce para o Corinthians e Pedro não é flamenguista.

QUESTÃO 16

No  primeiro  ano  de vida de uma firma comercial,  os  capitais  investi-
dos  por Alisson,  Carlos  e  Betânia,  não  necessariamente  nessa  ordem,  
foram  de   R$ 40.000,00, R$ 80.000,00 e R$ 60.000,00. Dois deles inves-
tiram para fundar a firma, ou seja, estão juntos desde o início. Somente 
após 8 meses é que o terceiro sócio integralizou o seu capital. No final dos 
primeiros 12 meses, a firma apresentou um lucro de R$ 18.240,00.  Além 
disso, os dois maiores investidores não iniciaram a firma juntos e a parte 
do lucro que Alisson irá receber será igual a dois terços da parte do lucro 
de Betânia. Assim, que parte desse lucro Carlos vai receber?

(a) R$   4.630,00.

(b) R$   5.760,00. 

(c) R$   2.860,00.

(d) R$   7.580,00.

(e) R$   3.840,00.

QUESTÃO 17

De acordo com a lógica matemática, com a ajuda das propriedades da disjun-
ção e da conjunção e/ou da montagem da tabela verdade, sendo p e q as pro-
posições, qual das implicações ou equivalências lógicas abaixo não é válida?  

(a)  p ↔ q ⇔ (p → q) ∧ (q → p).

(b)   p → p ∧ q ⇔ p → q.

(c) (p ⇔ q)  ⇒  (p →¬q).

(d)  (p ∨ q) ∧ ¬ p  ⇒ q. 

(e) p ∧ (¬p ∨ q) ⇔ p ∧ q. 

QUESTÃO 18

A figura abaixo é formada por dois triângulos retângulos ABC e DEA. Os 
ângulos  e  , assinalados na figura, têm medidas iguais.
 

A

D

E

BC
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Sabendo que AC = AD = 72 dm e EB = 48 dm, qual é a área do triângulo 
ACB?

(a) 720 dm².   

(b) 1.080 dm². 

(c) 1.728 dm².

(d) 1.440 dm².

(e) 960 dm².                

QUESTÃO 19

Para repor a saída de alguns funcionários que se aposentaram, uma fá-
brica de calçados, que funciona de 2ª a Sábado, contratou  13 novos fun-
cionários. Com relação aos novos contratados, o que é necessariamente 
verdade? 

(a) Ao menos três começaram a trabalhar no mesmo mês. 

(b) Apenas dois começaram a trabalhar no mesmo mês.

(c) Ao menos três começaram a trabalhar na segunda feira.

(d) Ao menos dois fazem aniversário no mesmo mês.

(e) No máximo seis começaram a trabalhar na mesma semana. 

QUESTÃO 20

Em um grande escritório há 50 computadores e de duas marcas diferen-
tes, “Conty” e “Reconty”. Além disso, entre eles há computadores novos e 
computadores antigos. São vinte computadores da marca “Conty”. Trinta 
dos computadores são novos,  enquanto cinco dos computadores antigos 
são da marca “Conty”. Caso um técnico escolha um computador para fazer 
uma manutenção preventiva, sabendo que esse computador é da marca 
“Reconty”, qual a probabilidade dele ser antigo?

(a)  0,15

(b) 0,20

(c)  0,50

(d)  0,25

(e)  0,75

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 21

Conforme SANTOS, Enedina Silva, SANTOS, Jéssica Monisy Dias, RESENDE, 
Luziene Aragão, BEZERRA, Clara Angélica de Almeida Santos (2013), no ar-
tigo “Os Novos Espaços Sócio-ocupacionais do Assistente Social na Realida-
de Sergipana", Caderno de Graduação Ciências Sociais e Humanas, que teve 
como objetivo analisar e discutir a discussão dos espaços sócio-ocupacionais 
do Assistente Social, é incorreto afirmar que:

(a) O terceiro setor apresenta-se como um novo espaço sócio-ocupacio-
nal para o Serviço Social. 

(b) Os conselhos deliberativos e partidários, que são instâncias sociais, se 
tornam campo fértil para o Serviço Social.

(c) O terceiro setor não pode ser considerado como um novo espaço só-
cio-ocupacional para o serviço social.

(d) Os profissionais de Serviço Social estão inseridos na divisão social e 
técnica do trabalho na sociedade.

(e) O profissional do Serviço Social está ligado a diversos trabalhos ao 
mesmo tempo. 

QUESTÃO 22

Com base, em Marcelo Braz Moraes dos Reis, autor do texto "Notas sobre 
o Projeto ético-Político do Serviço Social", que cita o entendimento dos 
componentes que materializam o projeto ético-político, sobre os elemen-
tos constitutivos que emprestam materialidade ao projeto, os quais po-
dem ser (03) dimensões articuladas entre si, assinale a alternativa COR-
RETA, acerca da dimensão da produção de conhecimentos no interior do 
Serviço Social. 

(a) Dimensão da produção de conhecimentos no interior do Serviço So-
cial: É a esfera de sistematização das modalidades práticas da profissão, 
onde se apresentam os processos reflexivos do fazer profissional, espe-
culativos e prospectivos em relação a ele. Esta dimensão investigativa da 
profissão tem como parâmetro a afinidade com as tendências teórico-crí-
ticas do pensamento social. 

(b) Nesta dimensão se assentam tanto os fóruns de deliberação quanto 
as entidades representativas da profissão. Fundamentalmente, o conjunto 
CFESS/CRESS (Conselho Federal e Regionais de Serviço Social) a ABEPSS 
(Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social) e as de-
mais associações político-profissionais, além do movimento estudantil 
representado pelo conjunto de CA’s e DA’s (Centros e Diretórios Acadêmi-
cos das escolas de Serviço Social) e pela ENESSO (Executiva Nacional de 
Estudantes de Serviço Social). 

(c) Nesta dimensão tem o aparato jurídico-político e institucional da pro-
fissão que envolve um conjunto de leis e resoluções, documentos e textos 
políticos consagrados no seio profissional. Há nessa dimensão duas esfe-
ras diferenciadas, porém articuladas, são elas: um aparato político-jurídi-
co de caráter estritamente profissional; e um aparato jurídico-político de 
caráter mais abrangente. 

(d) Determinados componentes construídos e legitimados pela categoria, 
tais como: o atual Código de Ética Profissional, a Lei de Regulamentação 
da Profissão (Lei 8662/93) e as novas Diretrizes Curriculares recente-
mente aprovadas pelo MEC. 

(e) O conjunto de leis advindas do capítulo da Ordem Social da Constitui-
ção Federal de 1988 que, embora não exclusivo da categoria, foi fruto de 
lutas que envolveram os assistentes sociais e, por outro lado, faz parte do 
cotidiano profissional de tal forma que pode funcionar como instrumento 
viabilizador de direitos através, das políticas sociais que executamos e/
ou planejamos.

QUESTÃO 23

A Lei de regulamentação da Profissão de Assistente Social, em seu Art. 4,  
trata sobre as competências do Assistente Social. Acerca de Perícia Social, 
interpretando o conceito de Mioto (2001), assinale a alternativa CORRETA:

(a) Tem como principal foco de atuação as expressões da questão social, 
entendida como o conjunto das expressões das desigualdades sociais da 
sociedade capitalista, formulando, implementando e avaliando propostas, 
para seu enfrentamento, por meio de políticas sociais públicas, empresa-
riais, de organização da sociedade civil e movimentos sociais.  

(b) Processo metodológico específico do serviço social, que tem por 
finalidade conhecer, de forma crítica, uma determinada situação ou 
expressão das questões sociais nos seus aspectos sócio-econômicos e 
culturais, com finalidades relacionadas a avaliações e julgamentos no 
atendimento individual.  

(c) Documento elaborado pelo assistente social, composto pela apre-
sentação descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da 
questão social. 

(d) É um meio probatório com o qual se intenta obter, para um determi-
nado processo, uma manifestação fundada em especiais conhecimentos 
científicos, técnicos ou artísticos, útil para o descobrimento ou valoração 
de um “elemento de prova”. Busca o estado atual dos fatos, por meios cien-
tíficos de captação, armazenagem, averiguação e exposição de fatos.
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(e) Documento escrito que contém parecer ou opinião técnica conclusiva 
do que foi estudado e observado sobre determinado assunto com a finali-
dade de dar suporte à decisão judicial, ou seja, contribui para a formação 
de um juízo por parte do Magistrado.

QUESTÃO 24

Considerando que o profissional assistente social vem trabalhando em 
equipe multiprofissional, onde desenvolve sua atuação, conjuntamente 
com outros profissionais, buscando compreender o indivíduo na sua di-
mensão de totalidade e, assim, contribuindo para o enfrentamento das 
diferentes expressões da questão social, abrangendo os direitos humanos 
em sua integralidade, não só a partir da ótica meramente orgânica, mas a 
partir de todas as necessidades que estão relacionadas à sua qualidade de 
vida, assinale a alternativa INCORRETA ao que cita a RESOLUÇÃO CFESS 
Nº 557/2009.

(a) Ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente social deverá ga-
rantir a especificidade de sua área de atuação. 

(b) O entendimento ou opinião técnica do assistente social sobre o objeto 
da intervenção conjunta com outra categoria profissional e/ ou equipe 
multiprofissional, deve destacar a sua área de conhecimento separada-
mente, delimitar o âmbito de sua atuação, seu objeto, instrumentos utili-
zados, análise social e outros componentes que devem estar contempla-
dos na opinião técnica. 

(c) O assistente social deverá emitir sua opinião técnica somente sobre 
o que é de sua área de atuação e de sua atribuição legal, para qual está 
habilitado e autorizado a exercer, assinando e identificando seu número 
de inscrição no Conselho Regional de Serviço Social. 

(d) No atendimento multiprofissional a avaliação e discussão da situação 
poderá ser multiprofissional, respeitando a conclusão manifestada por 
escrito pelo assistente social, que tem seu âmbito de intervenção nas suas 
atribuições privativas. 

(e) O entendimento ou opinião técnica do assistente social sobre o pro-
jeto da intervenção conjunta com outra categoria profissional e∕ou equipe 
multiprofissional, deve ser em consonância com os demais participantes 
da equipe multiprofissional. 

QUESTÃO 25

Conforme o Art. 1º, Lei 8212/1991, a Seguridade Social compreende  um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da so-
ciedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e 
à assistência social. Acerca aos princípios e diretrizes que a Seguridade 
Social deverá obedecer, assinale a Alternativa CORRETA. 

(a) Universalidade da cobertura e do atendimento.

(b) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

(c) Irredutibilidade do valor dos benefícios.

(d) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
carentes. 

(e) Eqüidade na forma de participação no custeio.

QUESTÃO 26

A Lei que rege o Sistema de Único de Assistência Social-SUAS, foi sancio-
nada em julho de 2011, e cita que a assistência social organiza-se por dois 
tipos de proteção social: Proteção Social Básica: conjunto de serviços, 
programas, projetos e benefícios, e Proteção Social Especial: conjunto de 
serviços, programas e projetos.

Acerca de Proteção Social Especial, assinale a alternativa CORRETA.  

(a) Destinada à prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por 
meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortaleci-
mento de vínculos familiares e comunitários.

(b) Destinada a contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e 
comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e 
aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das 
situações de violação de direitos.

(c) Tem abrangência nacional e será desenvolvido de forma articulada 
pelos entes federados, com a participação da sociedade civil, e tem como 
objetivo contribuir para a retirada de crianças e adolescentes com idade 
inferior a 16 (dezesseis) anos em situação de trabalho, ressalvada a con-
dição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

(d) Destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu terri-
tório de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos so-
cioassistenciais de proteção social básica às famílias.

(e) Destinada a acompanhar a execução da política de assistência social, 
apreciar e aprovar a proposta orçamentária, em consonância com as di-
retrizes das conferências nacionais, estaduais, distrital e municipais, de 
acordo com seu âmbito de atuação, deverão ser instituídos, respectiva-
mente, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, mediante 
lei específica.

QUESTÃO 27

Segundo a Lei nº 8.080, o conjunto de ações e serviços de saúde, presta-
dos por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, 
da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).  Assinale a alternativa 
correta, como a iniciativa privada poderá participar no Sistema Único de 
Saúde (SUS):

(a) Em caráter provisório.

(b) Em caráter permanente.

(c) Em caráter complementar. 

(d) Em caráter colaborativo.

(e) Em caráter acessório.

QUESTÃO 28

Acerca da Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, artigo 
3, assinale a alternativa INCORRETA sobre os princípios gerais da respec-
tiva Convenção.
 
(a) Propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a res-
peito de ajuda técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias assisti-
vas, incluindo novas tecnologias bem como outras formas de assistência, 
serviços de apoio e instalações.

(b) A não discriminação.

(c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade.

(d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência 
como parte da diversidade humana e da humanidade.

(e) A igualdade de oportunidades.

QUESTÃO 29

Considerando o Código de Ética do Assistente Social, referente aos princí-
pios fundamentais, assinale a Alternativa CORRETA:

(a) Articulação com os profissionais da área de assistência social que par-
tilhem dos princípios deste Código e com a luta restrita dos assistentes 
sociais.

(b) Compromisso com a qualidade dos serviços prestados aos desampa-
rados e com o aprimoramento individual, na perspectiva da competência 
profissional. 
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(c) Reconhecimento da liberdade como valor das demandas políticas a ela 
inerentes – com média expansão dos indivíduos sociais.

(d) Defesa transigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do au-
toritarismo. 

(e) Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial 
de toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políti-
cos das classes trabalhadoras.

QUESTÃO 30

Referente ao planejamento social nas instituições públicas e privadas, que 
busca utilizar de forma harmônica o planejamento estratégico, a tomada 
de decisão é um elemento fundamental. A operacionalização é a fase que 
relaciona as atividades necessárias para efetuar a tomada de decisão. Nes-
ta fase o planejador social (assistente social) deve acompanhar a implan-
tação, o controle e a avaliação do planejamento do projeto social. 

Acerca do controle do planejamento do projeto social, assinale a alterna-
tiva CORRETA. 
 
(a) O projeto vem antes da indicação dos resultados, é instrumento que 
está mais próximo da execução, sendo assim faz-se o detalhamento das 
atividades que serão desenvolvidas estabelecendo-se os prazos e especifi-
cando os recursos que serão utilizados.

(b) É instituir na prática todas as ações que já foram planejadas, arquite-
tadas e avaliadas ao longo do tempo, passando a cumprir os passos dos 
objetivos estabelecidos de forma criteriosa para que essa execução se dê 
de forma contundente.

(c) O caminho onde o planejador poderá aferir a efetividade e o impacto 
que sua ação e decisão tiveram sobre as outras etapas do processo. Por ser 
este processo dinâmico e contínuo deve ser pautado sempre na reflexão.

(d) Instrumento que verifica o que já foi previsto e o que está acontecen-
do. Define os parâmetros de avaliação, o estabelecimento e a verificação 
dos pontos de controle, a correção dos possíveis desafios e a reflexão con-
tínua do processo em análise.

(e) É um importante aliado ao exercício do trabalho profissional, pois per-
mite antecipar possíveis e certas mudanças do ambiente externo em que a 
sociedade está inserida continuamente.




