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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre 
e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso 
o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material 

de prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 
� NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro etc; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os 
permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se 

retirar da sala de aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e 

o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá 
levar consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final 
de período das 3 (três) horas; 

� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação 
da sua prova; 

� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Texto: Legião estrangeira 
 

Atletas vindos de fora do País reforçam a delegação brasileira que busca as 
primeiras posições do quadro de medalhas nos Jogos Pan-Americanos 

Lucas Bessel, enviado especial a Toronto 
 

Com as costas curvadas sobre a mesa azul, pernas afastadas uma da outra, raquete na 
mão direita e olhos puxados fixos na bolinha, a mesatenista Gui Lin saca, aplicando o efeito típico 
dos jogadores profissionais. Uma rápida troca de passes se segue, sempre com muito movimento 
de ambos os lados. A cena se repete dezenas de vezes ao longo de poucos minutos. Ao fim de 
cada jogada, se a pontuação lhe é favorável, Gui Lin fecha o punho esquerdo e o ergue 
ligeiramente, às vezes vocalizando uma discreta expressão de júbilo que soa como “Hou!”, 
embora seja difícil imaginar como ela mesma a soletraria. Nascida em 1993 em Nanquim, na 
China, a jovem esportista, hoje oficialmente brasileira, representa um País cada vez mais 
multicultural que busca, nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, confirmar a aposta na 
naturalização de atletas estrangeiros como estratégia para reforçar um time que tem obrigação de 
fazer bonito na Olimpíada em casa, no Rio de Janeiro, em 2016. 

Gui Lin pode ser considerada uma veterana entre a legião estrangeira do time brasileiro. 
Chegou ao País aos 12 anos de idade, obteve a naturalização pouco antes da Olimpíada de 
Londres-2012 e participou dos Jogos na capital britânica já representando o Time Brasil. Ao lado 
do americano Larry Taylor, do basquete, foi a única atleta “de fora” na delegação olímpica. Hoje, a 
realidade é diferente. Em Toronto, 16 esportistas naturalizados já fazem parte da equipe. No Rio 
de Janeiro, no ano que vem, devem ser pelo menos 22. Os sotaques variam. Espanhol, inglês, 
italiano, croata, holandês e chinês estão entre os idiomas que se misturam ao português. [...]  
“Essa é uma tendência mundial”, disse à ISTOÉ o superintendente executivo de esportes do 
Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marcus Vinicius Freire.   

O COB garante que não incentiva oficialmente a naturalização de atletas. Segundo o 
comitê, a definição estratégica cabe às confederações responsáveis por cada esporte. No entanto, 
uma vez que a decisão tenha sido tomada, a entidade máxima do esporte olímpico brasileiro 
fornece suporte jurídico, com a participação de uma assessoria especializada que ajuda a lidar 
com os trâmites burocráticos de todo o processo. [...] No caso do polo aquático brasileiro, que no 
Pan tem quatro naturalizados e um “resgatado” – Felipe Perrone, nascido no Rio, naturalizou-se 
espanhol na década passada e, agora, joga novamente pelo Brasil –, os “gringos” já fazem a 
diferença. Em junho, com a ajuda deles, a seleção subiu pela primeira vez ao pódio da Liga 
Mundial.  
[...] http://www.istoe.com.br/reportagens/426772_LEGIAO+ESTRANGEIRA?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage, acesso em 17 de julho, às 

20h. Adaptação.  

  
01) Marque a alternativa que resume o assunto 
principal do texto “Legião estrangeira”:  
 
(A)  A busca por medalhas pelos atletas brasileiros 
nas próximas Olimpíadas. 
(B)  A vinda de atletas estrangeiros, que reforçam 
os times da delegação brasileira, exclusivamente no 
tênis de mesa. 
(C)  A necessidade de investimento no esporte 
brasileiro, sem a ajuda de atletas estrangeiros. 
(D)  A história pessoal da atleta Gui Lin, 
naturalizada brasileira. 
(E)  A confirmação da aposta do Brasil na 
naturalização de atletas estrangeiros para reforçar 
um time que tem obrigação de fazer bonito na 
Olimpíada em casa, no Rio de Janeiro, em 2016. 
 
 
 

02) Gui Lin pode ser considerada uma veterana 
entre a legião estrangeira do time brasileiro 
porque:  
  
(A)  Chegou ao Brasil com 12 anos e, em 2012, 
participou dos Jogos na capital britânica já 
representando o Time do Brasil e ao lado do 
americano Larry Taylor, do basquete foi a única atleta 
“de fora” na delegação olímpica. 
(B)  Continua sendo uma das únicas estrangeiras 
naturalizadas que participa da equipe brasileira, pois 
os estrangeiros permanecem em seus países porque 
lá são valorizados.   
(C)  Em 2012, participou dos Jogos, na capital 
britânica e representou o Brasil, juntamente com o 
americano Larry Taylor, do basquete, mas depois 
dela não vieram outros estrangeiros.    
(D)  Só ela fez a diferença no esporte e isso fez 
com que os atletas nacionais fossem mais 
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valorizados. 
(E)  Depois dela, não foi mais permitida a 
naturalização de estrangeiros, tendo em vista que o 
Comitê Olímpico do Brasil é contra e as delegações 
não têm autonomia.  
 
03) Em relação à atuação do Comitê Olímpico do 
Brasil (COB), não se pode afirmar, de acordo com 
o texto, que:   
 
(A) Não apoia oficialmente a naturalização de 
estrangeiros, mas presta assistência jurídica às 
confederações que optem por esses profissionais.  
(B) Diz que a definição estratégica para a 
naturalização de estrangeiros cabe às confederações 
responsáveis por cada esporte. 
(C) É a entidade máxima do esporte olímpico 
brasileiro, cabendo a ela apoiar e oferecer suporte 
jurídico e assessoria especializada.  
(D) Não incentiva a naturalização de estrangeiros 
e, também, não apoia as confederações que optem 
por esportistas estrangeiros em seus times. 
(E) A entidade máxima do esporte olímpico 
brasileiro garante a participação de uma assessoria 
especializada que ajuda as confederações a lidar 
com os trâmites burocráticos de todo o processo  de 
naturalização de esportistas estrangeiros. 
 
04) Leia o período abaixo e assinale a alternativa 
em que a função gramatical das palavras 
sublinhadas está correta:  
 
“No entanto, uma vez que a decisão tenha sido 
tomada, a entidade máxima do esporte olímpico 
brasileiro fornece suporte jurídico, com a 
participação de uma assessoria especializada 
que ajuda a lidar com os trâmites burocráticos de 
todo o processo”. 
 
(A)  conjunção coordenativa aditiva, substantivo, 
adjetivo, preposição. 
(B)  conjunção coordenativa adversativa, adjetivo, 
substantivo, preposição. 
(C)  conjunção coordenativa adversativa, 
substantivo, adjetivo, preposição. 
(D)  preposição, conjunção coordenativa 
explicativa, substantivo, adjetivo. 
(E)  conjunção coordenativa conclusiva, 
substantivo, adjetivo, preposição. 
 
05)  Assinale a única alternativa em que a 
expressão sublinhada NÃO é aposto: 
 
(A) Gui Lin, veterana entre a legião estrangeira 
do time brasileiro, chegou ao Brasil aos 12 anos de 
idade.   
(B) Segundo o comitê, a definição estratégica 
cabe às confederações responsáveis por cada 
esporte.  
(C) Larry Taylor, esportista do basquete, é 

americano.  
(D) O Comitê Olímpico Brasileiro, autoridade 
máxima do esporte no país, não incentiva 
oficialmente a naturalização. 
(E) Raquete na mão direita e olhos puxados fixos 
na bolinha, Gui Lin, a mesatenista, saca e  aplica o 
efeito típico dos jogadores profissionais. 

 

06) Sobre conjuntos é correto afirmar: 
 
(A)  Todo conjunto possui pelo menos um 
subconjunto. 
(B)  O conjunto dos números reais é finito. 
(C)  A união do conjunto dos números pares e 
Ímpares formam o conjunto dos números naturais. 
(D)  A interseção entre o conjunto dos números 
pares e o conjunto dos números primos, é o conjunto 
vazio. 
(E)  O conjunto dos números racionais e o dos 
números inteiros formam o conjunto dos números 
reais. 
 
07) Três empresas decidem fazer uma 
propaganda em conjunto, decidem colocar um 
outdoor  em um estacionamento, o custo do 
outdoor é de R$ 720,00. Combinaram de pagar da 
seguinte maneira, empresa A pagou R$ 300,00, 
empresa B R$ 250,00 e empresa C o restante. 
Sabendo que as dimensões do outdoor 
retangular é de 6m X 3m. Qual é a área 
(aproximada) correspondente para anuncio da 
empresa A? 
 
(A)  6 metros quadrados. 
(B)  5,75 metros quadrados. 
(C)  7,5 metros quadrados. 
(D)  8,5 metros quadrados. 
(E)  6,5 metros quadrados. 
 
08) Em um determinado jogo a equipe é 
composta por 12 atletas, mas somente 6 jogam 
de cada vez. Quantos times diferentes de seis 
atletas são possíveis formar com os 12 atletas? 
 
(A)  10. 
(B)  Entre 1.000 e 2.000. 
(C)  Entre 10.000 e 100.000. 
(D)  Entre 100.000 e 500.000. 
(E)  Entre 500.000 e 1000.000. 
 
09) Pedro decide parar de fumar, ele fuma 40 
cigarros por dia, e sua tática é reduzir um cigarro 
a cada dia até parar totalmente. Quantos cigarros 
ele irá fumar até encerrar sua saga? 
 
(A)  600. 
(B)  720. 
(C)  780. 
(D)  820. 
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(E)  880. 
 
10) A divisão de uma herança deixada por seu 
Manoel pai de 5 filhos segue a seguinte 
expressão:    onde n=1; 2 ; 3.... A 

divisão é realizada da seguinte maneira n=1 para 
o filho mais velho, n=2 para o próximo e assim 
sucessivamente para os demais filhos. Quanto 
recebeu o filho mais jovem sabendo que a 
herança é de R$ 1.000.000,00: 
 
(A)  R$ 125.000,00. 
(B)  R$ 112.000,00. 
(C) R$ 85.000,00. 
(D)  R$ 64.500,00. 
(E)  R$ 31.250,00. 
 

11) Dentre os nomes abaixo, qual deles NÃO 
ocupou o cargo de Presidente da República do 
Brasil: 
 
(A) Marechal Deodoro da Fonseca. 
(B) Artur Bernardes. 
(C) Wenceslau Braz. 
(D) Nilo Peçanha. 
(E) Rui Barbosa. 
 
12) Pela Lei Estadual n.º 4.245, foi criado o 
município de Nossa Senhora das Graças. A 
instalação do município ocorreu em: 
 
(A) 01 de novembro de 1948. 
(B) 01 de dezembro de 1960. 
(C) 25 de julho de 1960. 
(D) 25 de julho de 1948. 
(E) 01 de dezembro de 1948. 
 
13) Dentre os nomes apresentados nas 
alternativas abaixo, assinale qual NÃO foi 
candidato a governador do estado do Paraná nas 
eleições de 2014: 
 
(A) Reinhold Stephanes. 
(B) Ogier Buchi. 
(C) Bernardo Pilotto. 
(D) Tulio Bandeira. 
(E) Geonísio Marinho. 
 
14) Nos termos do disposto no Art. 80 da 
Constituição Federal do Brasil de 1988, em caso 
de impedimento do Presidente da República 
serão sucessivamente chamados ao exercício da 
Presidência, na seguinte ordem: 
 
1 - Presidente do Senado Federal. 
2 - Presidente da Câmara dos Deputados. 
3 - Vice-presidente da República. 
4 - Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
 

(A) 4 – 1 – 2 – 3. 
(B) 3 – 4 – 2 – 1. 
(C) 3 – 4 – 1 – 2. 
(D) 3 – 2 – 1 – 4. 
(E) 4 – 3 – 2 – 1. 
 

15) De acordo com o artigo 194 da Constituição 
Federal de 1988 é correto afirmar que a 
Seguridade Social: 
 
(A) Compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 
à previdência e à assistência social. 
(B) Compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos poderes públicos, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência 
e à assistência social. 
(C) Compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos poderes públicos, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência, à assistência social e a habitação. 
(D) Compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 
à previdência, à assistência social e a educação. 
(E) Compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos sociais em geral. 
 
16) A partir dos artigos 203 e 204 da Constituição 
Federal de 1988, em relação a Assistência Social 
é incorreto afirmar que: 
 
(A) Será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade 
social. 
(B) As ações governamentais na área da 
assistência social serão realizadas com recursos do 
orçamento da seguridade social. 
(C) Será planejada com base na participação da 
população, por meio de organizações não-
representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis. 
(D) Será implementada com base na 
descentralização político-administrativa, cabendo a 
coordenação e as normas gerais à esfera federal e a 
coordenação e a execução dos respectivos 
programas às esferas estadual e municipal, bem 
como a entidades beneficentes e de assistência 
social. 
(E) Será organizada com base na participação da 
população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis. 
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17) Assinale os itens que correspondem ao 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS: 
 
I - É um sistema público não-contributivo, 
descentralizado e participativo que tem por 
função a gestão do conteúdo específico da 
Assistência Social no campo da proteção social 
brasileira. 
II - Consolida o modo de gestão compartilhada, o 
co-financiamento e a cooperação técnica entre os 
três entes federativos que, de modo articulado e 
complementar, operam a proteção social não-
contributiva de Seguridade Social no campo da 
Assistência Social. 
III - Estabelece a divisão de responsabilidades 
entre os entes federativos (federal, estadual, 
Distrito Federal e municipal) para instalar, regular, 
manter e expandir as ações de Assistência Social 
como dever de Estado e direito do cidadão no 
território nacional. 
IV - Regula, em todo o território nacional, a 
hierarquia, os vínculos e as responsabilidades do 
sistema-cidadão de serviços, benefícios, 
programas, projetos e ações de Assistência 
Social, de caráter permanente e eventual, sob 
critério universal e lógica de ação em rede 
hierarquizada de âmbito municipal, do Distrito 
Federal, estadual e federal. 
V - Articula sua dinâmica às organizações e 
entidades de Assistência Social com 
reconhecimento pelo SUAS. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Apenas as afirmativas I e V estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, III e V estão 
corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
18) Quanto a Proteção Social de Assistência 
Social é incorreto afirmar que: 
 
(A)  Consiste no conjunto de ações, cuidados, 
atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS 
para redução e prevenção do impacto das 
vicissitudes sociais e naturais ao ciclo da vida, à 
dignidade humana e à família como núcleo básico de 
sustentação afetiva, biológica e relacional. 
(B)  A proteção social de Assistência Social é 
hierarquizada em básica e especial e, ainda, tem 
níveis de complexidade do processo de proteção, por 
decorrência do impacto desses riscos no indivíduo e 
em sua família. A rede socioassistencial, com base 
no território, constitui um dos caminhos para superar 
a fragmentação na prática dessa política, o que 
supõe constituir ou redirecionar essa rede, na 
perspectiva de sua diversidade, complexidade, 
cobertura, financiamento e do número potencial de 

usuários que dela possam necessitar. 
(C)  A proteção social de Assistência Social, ao ter 
por direção o desenvolvimento humano e social e os 
direitos de cidadania, tem por princípios: a 
matricialidade sociofamiliar, a regionalização, a 
proteção não-ativa, a integração à seguridade social, 
a integração às políticas sociais e econômicas. 
(D)  A proteção social básica tem como objetivos 
prevenir situações de risco, por meio do 
desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 
Destina-se à população que vive em situação de 
vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, 
privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso 
aos serviços públicos, dentre outros) e/ou 
fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de 
pertencimento social. 
(E)  A proteção social especial tem por objetivos 
prover atenções socioassistenciais a famílias e 
indivíduos que se encontram em situação de risco 
pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus 
tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de 
substâncias psicoativas, cumprimento de medidas 
socioeducativas, situação de rua, situação de 
trabalho infantil, entre outras. 
 
19) De acordo com a Política Nacional da 
Assistência Social – PNAS/2004 e a Lei Orgânica 
da Assistência Social – LOAS, associe a primeira 
coluna com a segunda e assinale a sequência 
correta de cima para baixo:  
 
1ª COLUNA 
I - Serviços. 
II - Programas. 
III - Projetos. 
 
2ª COLUNA 
( ) Definidos nos arts. 25 e 26 da LOAS, 
caracterizam-se como investimentos econômico 
sociais nos grupos populacionais em situação de 
pobreza, buscando subsidiar técnica e 
financeiramente iniciativas que lhes garantam 
meios e capacidade produtiva e de gestão para a 
melhoria das condições gerais de subsistência, 
elevação do padrão de qualidade de vida, 
preservação do meio ambiente e organização 
social, articuladamente com as demais políticas 
públicas. De acordo com a PNAS/2004, esses 
projetos integram o nível de proteção social 
básica, podendo, contudo, voltar-se ainda às 
famílias e pessoas em situação de risco, público-
alvo da proteção social especial. Ação na qual 
uma pessoa em situação de poder, obrigada outra 
à realização de práticas sexuais contra a vontade, 
por meio de força física, de influência psicológica 
ou do uso de armas ou drogas.    
( ) Compreendem ações integradas e 
complementares, tratadas no art. 24 da LOAS, 
com objetivos, tempo e área de abrangência, 
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definidos para qualificar, incentivar, potencializar 
e melhorar os benefícios e os serviços 
assistenciais, não se caracterizando como ações 
continuadas. 
( ) Atividades continuadas, definidas no art. 
23 da LOAS, que visam a melhoria da vida da 
população e cujas ações estejam voltadas para 
as necessidades básicas da população, 
observando os objetivos, princípios e diretrizes 
estabelecidas nessa lei. A Política Nacional de 
Assistência Social prevê seu ordenamento em 
rede, de acordo com os níveis de proteção social: 
básica e especial, de média e alta complexidade. 
 
(A)  III, II, I.  
(B)  I, III, II.  
(C)  III, I, II.  
(D)  II, I, III. 
(E)  I, II, III. 
 
20) São direitos e deveres garantidos pelo Código 
de Ética do Assistente Social de 1993: 
 
I - Desagravo público por ofensa que atinja a sua 
honra profissional. 
II - Desempenhar suas atividades profissionais, 
com eficiência que julgar necessária para cada 
caso.  
III - Pronunciamento público sobre caso que 
estiver atuando.  
IV - Participar de programas de socorro à 
população em situação de calamidade pública. 
 
(A)  Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(B)  Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(C)  Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(D)  Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(E)  Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
 
21) Considere o Código de Ética do Assistente 
Social de 1993 e assinale V para verdadeiro e F 
para falso, em seguida assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta de cima para 
baixo: 
 
( ) O assistente social que se sentir 
prejudicado, em relação a seu trabalho e a sua 
reputação profissional, por colega de profissão 
deve recorrer à justiça comum, visto que o seu 
Código de Ética não trata das relações entre 
profissionais. 
( ) De acordo com o Código de Ética, a 
quebra de sigilo só é admissível em situações 
cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato 
delituoso, trazer prejuízo aos interesses do 
usuário, de terceiros e da coletividade. 
( ) O ato de deixar de pagar regularmente as 
anuidades e as contribuições devidas ao 
Conselho Regional de Serviço Social constitui 
infração disciplinar, e pode resultar na cassação 

da inscrição profissional do assistente social, 
depois de decorridos três anos da sua 
suspensão. 
( ) O assistente social, ao se deparar com 
condições de trabalho inadequadas e que 
possam prejudicar os usuários, deve limitar- se a 
informar essa situação à instituição 
empregadora. 
( ) Constitui direito do assistente social a 
inviolabilidade do local de trabalho e dos 
respectivos arquivos e documentações, 
garantindo-se, dessa forma, o sigilo profissional. 
 
(A)  V, F, F, V, F. 
(B)  F, V, V, F, V. 
(C)  F, V, V, F, V. 
(D)  V, F, V, F, V. 
(E)  F, V, F, V, F. 
 
22) Na perspectiva do Código de Ética do 
assistente social de 1993, assinale V para 
verdadeiro e F para falso, em seguida assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de 
cima para baixo: 
 
( ) Na relação com os usuários, a ética 
profissional se objetiva por meio de ações 
determinadas pelo empregador. 
( ) O assistente social que for demitido de 
uma instituição deve repassar ao profissional que 
o substitua todo o material técnico existente, 
exceto o de caráter sigiloso. 
( ) Os princípios que norteiam a profissão de 
assistente social, na perspectiva da competência 
profissional, incluem o compromisso com a 
qualidade dos serviços prestados à população e 
o compromisso com o aprimoramento intelectual. 
( ) No enfrentamento da questão social 
como expressão particular do antagonismo de 
classes, a conexão entre ética e política deve ser 
minimizada, de modo a impedir o controle 
político-ideológico do Estado sobre os problemas 
de natureza moral individual. 
( ) O projeto ético-político do serviço social 
brasileiro norteia-se por escolhas teóricas, éticas 
e políticas que se pautam na expansão dos 
direitos sociais por meio da universalização dos 
bens e serviços. 
 
(A)  V, F, F, V, V. 
(B)  F, V, V, F, F. 
(C)  V, V, V, F, F. 
(D)  F, F, F, V, V. 
(E)  F, F, V, F, V. 
 
23) Sobre a ética no Serviço Social é INCORRETO 
afirmar: 
 
(A) Modo de ser enquanto práxis humana. 
(B) Orienta um modo de ser na relação do eu 
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com o outro na busca de realização humana. 
(C) Modo de ser que pressupõe reflexão crítica, 
eleição de valores e ações no mundo. 
(D) Não está pautada em valores emancipatórios 
que possibilitam a aproximação do ser social com a 
sua essência humana. 
(E) Ações nas quais o ser singular pode se 
reconhecer em sua humanidade elevando-se ao ser 
humano genérico. 
 
24) A intervenção na área social requer adoção de 
processos de planejamento. Sobre o 
planejamento no Serviço Social, assinale V 
(verdadeiros) ou F (falso), em seguida assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de 
cima para baixo: 
 
( ) A análise das questões subjetivas do 
local da ação devem ocorrer em detrimento da 
análise da realidade que demanda intervenção 
sistemática.  
( ) Planejar mobiliza competências teórico-
metodológicas, ético-política e técnico-
operativas. 
( ) Ao planejar o assistente social deve ser 
neutro e apolítico, pois a realidade é objetiva e a 
intervenção científica. 
( ) O planejamento tem por finalidade 
qualificar a intervenção na realidade, otimizando 
o processo de tomada de decisões através da 
apreciação de situações e dados. 
 
(A)  V, F, F, V. 
(B)  V, V, F, V. 
(C)  F, F, V, V. 
(D)  V, F, V, F. 
(E)  F, V, F, V. 
 
25) Segundo Baptista (2002), o planejamento em 
Serviço Social possuiu uma dimensão política, o 
que se deve:  
 
(A)  as lutas de classes e o posicionamento ideo-
político.  
(B)  a organização das políticas, essencialmente a 
econômica. 
(C)  o processo contínuo de tomada de decisões, 
inscritas nas relações de poder. 
(D)  a capacidade de analisar as diferenças entre 
posturas políticas presentes em espaços sociais 
distintos.  
(E)  aos interesses institucionais. 
 
26) Para Baptista (2002), o planejamento em 
Serviço Social se realiza a partir de um processo 
de aproximações sucessivas, que tem como 
centro de interesse o objeto de intervenção, em 
outras palavras tem como centro de interesse: 
 
(A)  o reconhecimento da necessidade de uma 

ação sistemática. 
(B)  a seleção da população que irá se beneficiar. 
(C)  a viabilidade e os métodos de ação. 
(D)  a relevância para a instituição. 
(E)  a liberação de recursos e de manifestação do 
interesse político. 
 
27) Um dos aspectos fundamentais da 
assistência social brasileira é o controle das 
ações desenvolvidas. Destacado na Constituição 
Federal de 1988, na Lei Orgânica da Assistência 
Social (Loas), na Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS) e na Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Assistência Social (NOB/Suas). 
O exercício do controle social implica a 
participação da sociedade: 
 
I - No planejamento dos programas, serviços e 
benefícios socioassistenciais.  
II - No acompanhamento dos programas, serviços 
e benefícios socioassistenciais. 
III - Na avaliação da oferta dos programas, 
serviços e benefícios socioassistenciais. 
IV - Na fiscalização da oferta dos programas, 
serviços e benefícios socioassistenciais. 
 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativas IV está correta. 
(D) Apenas a afirmativas II está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
28) Para viabilizar o controle social do Sistema 
Único de Assistência Social (Suas) foram criados 
espaços institucionais, compostos 
igualitariamente por representantes do poder 
público e da sociedade civil, a exemplo dos 
conselhos gestores e das conferências. Sobre o 
Conselho Municipal de Assistência Social é 
INCORRETO afirmar: 
 
(A)  Foi instituído pela LOAS. 
(B)  Possui caráter permanente e composição 
paritária. 
(C)  As principais competências são aprovar a 
política pública de assistência social, normatizar e 
regular a prestação de serviços de natureza pública e 
privada, zelar pela efetivação do SUAS, apreciar e 
aprovar propostas orçamentárias. 
(D)  A composição prevê a representação dos 
trabalhadores e das entidades e organizações da 
assistência social. 
(E) Devem conhecer a realidade do território e 
das entidades que compõe a rede socioassistencial.  
 
29) O Estatuto da Criança e do Adolescente 
promove uma mudança de conteúdo, de método 
e de gestão. Assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta correspondente às 
especificidades dessa mudança:  
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( ) centralizado na união, com ramificações 
nos estados e sem qualquer responsabilidade 
dos municípios. 
( ) a intervenção judicial deve ocorrer nos 
casos expressamente previsto e estritamente 
necessário. 
( ) foco meramente assistencialista. 
( ) intervenção espontânea pelos diversos 
órgãos e agentes estatais corresponsáveis 
independentemente de ordem judicial. 
( ) livre atuação das entidades não 
governamentais (geralmente de cunho religioso 
e/ou filantrópico), que substituam o papel do 
poder público. 
( ) prevenir a violação de direitos. 
( ) intervenções realizadas de forma 
individual, efetuada após o direito violado e 
repressiva. 
 
(A)  V, F, V, F, V, F, V. 
(B)  F, V, F, V, F, V, F. 
(C)  F, V, V, F, V, V, F. 
(D)  V, V, F, F, F, F, V. 
(E)  F, F, F, V, F, F, F. 
 
30) Considerando o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, enumere a segunda coluna de 
acordo com a primeira: 
 
1ª COLUNA 
I - Sujeito de Direito. 
II - Proteção Integral. 
III - Prioridade Absoluta. 
 
2ª COLUNA 
( ) Responsabilidade da família, da 
sociedade e do Estado, da gestação até sua 
maioridade legal.  
( ) Ser protegido e cuidado prioritariamente, 
ter precedência no atendimento e preferência na 
formulação e execução de políticas e destinação 
de recursos públicos. 
( ) Criança e adolescente é ser humano, 
possuiu o direito a ter direitos, mas é especial, 
em virtude de sua condição peculiar de 
desenvolvimento e precisam ter sua dignidade 
respeitada.  
 
(A)  I, II, III. 
(B)  III, II, I. 
(C)  II, I, III. 
(D)  II, III, I. 
(E)  III, I, II. 
 




