
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
  
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 04/05/2015, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, de 05/02/2015. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 03 DE MAIO DE 2015 
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PARTE I – ASSISTENTE SOCIAL 
 
01 - Ao analisar a questão do trabalho na sociedade capitalista 
e, especialmente do Assistente Social, Iamamoto (1998) 
chama a atenção para a importância deste como sendo central 
uma vez que se constitui, entre outras coisas, como atividade 
necessária a toda práxis e essa última é fundamental para a: 

A) Sujeição e motivação para o conhecimento. 
B) Transformação da realidade. 
C) Distinção de atitudes e realidade. 
D) Aquisição de valores e comportamentos. 
E) Educação e assimilação de atitudes 

 
02 - O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
previsto na Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais voltado para adolescentes e jovens de 15 a 
17 anos, tem entre outros objetivos. 

A) Contribuir para o retorno ou permanência desse 
adolescente ou jovem na escola. 

B) Desenvolver ações que contribuam com o processo 
de desenvolvimento do jovem. 

C) Contribuir para que o adolescente ou jovem 
desenvolva sua sociabilidade. 

D) Fortalecer os vínculos familiares e comunitários. 
E) Reconhecer a autonomia dos jovens e atender as suas 

demandas. 
 
03 - De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais (2009) o Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), 
se constitui em um serviço de apoio, orientação e 
acompanhamento às famílias e seus demais membros. 
Analise os serviços que compõe o PAEFI: 
I – Serviço Especializado de Abordagem Social; 
II – Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 
Cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA e PSC); 
III – Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 
Deficiência e Idosas; 
IV – Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua; 
V – Serviço de Acolhimento Institucional. 
A partir das alternativas citadas somente é correto o que se 
afirma em: 

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

 
04 - A Proteção Social Especial de alta complexidade 
assegurada na PNAS/SUAS são serviços voltados à proteção 
integral para famílias e indivíduos que se encontram sem 
referência. É correto afirmar que esse tipo de proteção inclui 
os serviços de: 
1) Casa de Passagem. 
2) Família Acolhedora. 
3) Casa Lar. 
4) Plantão Social. 
A partir das alternativas citadas somente é correto o que se 
afirma em: 

A) 2, 3 
B) 1, 3, 4 
C) 1, 2, 3 
D) 1, 2, 4 
E) 1, 2, 3, 4 

05 - O Sistema Único de Assistência Social – SUAS se 
constitui em um modelo de gestão descentralizado e 
participativo da política que regula e organiza as ações 
socioassistenciais em todo território nacional. No tocante aos 
eixos estruturantes do SUAS podemos citar: 

A) proteção social. 
B) vigilância social. 
C) defesa Institucional. 
D) matricialidade sociofamiliar. 
E) defesa social. 

 
06 - Na visão de Marilda Iamamoto (2007), as estratégias 
orquestradas pelo Serviço Social para responder a questão 
social têm sido tensionadas por projetos político-institucionais 
distintos. Quanto aos objetivos desses projetos é correto 
afirmar que: 

A) um defende a mercantilização e re-filantropização 
das políticas sociais e o outro defende a transferência 
de programas para a sociedade civil. 

B) ambos os projetos defendem a transferência de 
responsabilidade do Estado para a sociedade civil. 

C) um defende a ampliação dos programas de 
transferência de renda e o outro a mercantilização 
das políticas sociais. 

D) um defende os direitos sociais universais e o outro 
defende a mercantilização e re-filantropização do 
atendimento às necessidades sociais. 

E) ambos os projetos tem como base a redução da 
proteção social prevista na Constituição Federal de 
1988. 

 
07 - Em relação ao Art. 10 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, os hospitais e demais estabelecimentos de 
atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são 
obrigados a:  

A) fornecer declaração de nascimento onde não constem 
necessariamente as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato por questões éticas 

B) manter alojamento conjunto, possibilitando ao 
neonato a permanência junto à mãe. 

C) identificar o recém-nascido mediante carteira de 
identidade, sem prejuízo de outras formas 
normatizadas pela autoridade administrativa 
competente.  

D) manter registro das atividades desenvolvidas, através 
de prontuários individuais, pelo prazo de um ano. 

E) manter os registros atualizados quando forem 
solicitados pelo poder judiciário. 

 
08 - De acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social – 
LOAS, analise as assertivas e assinale a alternativa correta:   
I - O Benefício de Prestação Continuada - BPC é concedido e 
tem a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa com 
deficiência  e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem 
não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de 
tê-la provida pela sua família.  
II - O BPC é concedido para pessoas com renda per capita 
inferior a ½ salário mínimo.  
III - O BPC deve ser revisto a cada 2 (dois) anos.  
IV - O BPC é concedido para a pessoa com deficiência, 
incapacitada para a vida independente e para o trabalho.   
 
 



 

 

 

  

A partir das alternativas citadas somente é correto o que se 
afirma em: 

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

 
09 - A reinvenção do liberalismo econômico promovida 
pelos neoliberais no final dos anos de 1970 e 1980, 
espraiando-se na década de 1990, foi uma reação teórica e 
política ao Keynesianismo e ao Welfare State. Segundo 
BEHRING (2009), a fórmula neoliberal para sair da crise 
pode ser resumida nas seguintes proposições: 
I – Uma reforma fiscal, diminuindo os impostos sobre os 
rendimentos mais altos; 
II – Aumento do orçamento público para os gastos com os 
sistemas de proteção social; 
III _ Busca da estabilidade monetária como meta suprema; 
IV – Desmonte dos direitos sociais, implicando a quebra 
de vinculação entre política social e os direitos 
constituídos; 
V- Um Estado forte e parceiro dos sindicatos. 
A partir do exposto somente esta correto o que se afirma 
em: 

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

 
10 - Ao analisar a intervenção profissional do Assistente 
Social e suas condições de trabalho no SUAS, 
RAICHELIS (2010) afirma que a implantação do SUAS 
amplia as possibilidades de trabalho profissional nos novos 
espaços ocupacionais, como os CRAS e CREAS. Nesse 
contexto, a direção política do trabalho e a qualidades dos 
serviços socioassistenciais devem priorizar: 

A) Protagonismo dos usuários e fortalecimento da 
cultura democrática e de direitos. 

B) Protagonismo dos usuários e fortalecimento da 
própria política pública. 

C) Protagonismo da equipe de trabalho desses novos 
espaços ocupacionais. 

D) Fortalecer as ações individuais junto às famílias 
nesses espaços. 

E) Protagonismo das famílias atendidas no espaço. 
 
11 - De acordo com IAMAMOTO (2006) existem alguns 
desafios a serem enfrentados em relação à reconstrução do 
projeto de formação profissional. Acompanha-se nos dias 
atuais grandes mudanças ocorridas no mundo do trabalho, 
essas metamorfoses vêm causando significativas 
consequências no que se refere à formação profissional. É 
possível afirmar que esse processo de mudanças fortifica e 
alimenta: 

A) O fortalecimento dos valores emancipatórios 
B) A ampliação dos direitos universais 
C) A reestruturação das políticas de cunho neoliberal 

no Brasil. 
D) A reestruturação de política de cunho democrático 

no Brasil. 
E) A reorganização política da classe trabalhadora. 

12 - O Assistente Social é um profissional que se insere 
em diferentes espaços de trabalho com objetivos e 
finalidades bem definidas. Nesses espaços o profissional 
depara-se com as refrações da questão social que permeia a 
realidade social dos sujeitos atendidos nos serviços 
socioassistenciais executados pela instituição. Como base 
nesse texto, nesses processos de trabalho o assistente 
social deve: 
I. Identificar as necessidades dos usuários que pode ser 

conhecida e construída através de levantamento 
socioeconômico; 

II. Ter uma intervenção centrada na perspectiva da rede, 
como forma de garantir a qualidades do atendimento 
competente e comprometido; 

III. Desenvolver ações que fortaleçam os objetivos 
institucionais, mesmo que vá de encontro aos 
interesses dos usuários da política implementada. 

A partir do exposto está correto o que se afirma em: 
A) I, II  
B) I, III 
C) II, III 
D) I, II, III 
E) III 

 
13 - Na visão de Lisboa e Ribeiro (2012), frente às 
constantes mudanças na sociedade, sobretudo, a partir da 
década de 1990 quando surge uma nova realidade social 
com o advento da globalização, neoliberalismo e desmonte 
do Estado, surgem também novos sujeitos sociais 
juntamente com as grandes problemáticas sociais e isso vai 
exigir que o profissional de Serviço Social: 

A) Dê respostas às novas demandas, sem, contudo, 
qualificar teoricamente essas respostas. 

B) Tenha compromisso com a dicotomia entre teoria 
e a prática como forma de qualificar suas ações. 

C) Compreenda o movimento dialético de 
reconstrução da realidade social. 

D) Tenha clareza do referencial teórico que orienta o 
seu exercício profissional num movimento 
constante de construção e reconstrução de 
conceitos e paradigmas de análise sobre a leitura 
da realidade. 

E) Desperte para a importância de dar respostas às 
necessidades institucionais frente às inúmeras 
transformações societárias. 

 
14 - Considerando que o campo da saúde mental é um 
espaço que envolve técnicas, saberes e práticas 
diferenciadas, é correto afirmar que, nesse processo de 
trabalho o Assistente Social ao compor a equipe de 
trabalho diferencia-se e legitima-se a partir do seu 
conhecimento acerca da (as): 

A) Direitos sociais e do ajustamento social. 
B) Políticas públicas e da alta social. 
C) Políticas públicas e da loucura. 
D) Direitos sociais e das questões de família. 
E) Políticas públicas e dos direitos sociais.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

15 - A ampliação do mercado de trabalho do Assistente 
Social na saúde cresce a partir da implantação do Sistema 
Único de Saúde. Nesse contexto, segundo Costa (2007) 
emerge um conjunto de requisições resultantes das tensões 
entre as demandas tradicionais da saúde e as demandas 
emergentes decorrentes das novas proposições do SUS. 
Quanto a essa assertiva marque a opção que NÃO se 
constitui em requisição para o assistente social. 
I. Requisições derivadas do histórico déficit de oferta 
dos serviços para atender às necessidades de saúde da 
população. 
II. Requisições que dizem respeito às inovações 
gerenciais, tecnológicas e técnico-políticas implementadas 
pelo sistema. 
III. As que respondem pelas necessidades de adaptação 
dos usuários e profissionais à atual estrutura técnico-
organizativa do SUS. 
IV. Requisições que dizem respeito à negação dos 
sistemas de referência e contra referência no sistema. 
V. As que estão ligadas a reorganização dos serviços em 
face aos novos sistemas de controle e hierarquização do 
sistema. 
A partir do exposto somente é correto o que se afirma em: 

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

 
16 - Ao longo da trajetória histórica, ético e política da 
profissão de Serviço Social foram aprovados cinco (5) 
Códigos de Ética, que representam cada momento 
vivenciado pela profissão, mudando-se conforme as 
transformações societárias e consequentemente 
profissionais. Sobre o Código de Ética de 1986, é correto 
afirmar: 

A) Representa o rompimento com o conservadorismo 
profissional e a adoção de um novo projeto ético-
político, que passa a exigir uma nova ética que 
reflita uma vontade coletiva, superando a 
perspectiva a-histórica e acrítica, onde os valores 
são tidos como universais e acima dos interesses 
de classe 

B) Demonstra a falsa ideia de imparcialidade 
profissional: apesar de clamar pelo bem comum 
no código, o profissional exigia uma ação 
disciplinadora do Estado, dando-lhe o direito de 
dispor sobre as atividades profissionais 

C) Representa o principio da neutralidade no 
compromisso para com o usuário: não se tinha 
compromisso com a devolução de informações 
colhidas nos atendimentos; no acesso as 
informações institucionais 

D) Introduz valores liberais, como por exemplo: 
individualismo; naturalização da miséria; bem-
estar individual garante o bem-estar coletivo 

E) Baseia-se na ideia de que as contradições de 
classes não levadas em conta, apenas uma 
sociedade harmônica poderá ser capaz de manter 
os valores de “bem comum e justiça social” 

 
 
 

17 - Mesmo que o trabalho, no modo de produção 
capitalista seja uma atividade forçada e sem perspectivas 
de prazer para a classe trabalhadora, as relações sociais 
voltam-se mais à competitividade que à solidariedade, o 
que implica uma forma diferente de compreender a 
comunidade a qual se inserem e modifica também as 
formas de sociabilidade. Pastorini (2004) ao analisar esse 
trabalho e suas diferentes formas de contratação 
atualmente, aponta que: 

A) Não há desigualdades sociais, pois o modo de 
produção capitalista, em seu processo histórico, 
desenvolveu novas formas de melhorias da força 
de trabalho. Isso resultou em trabalhos cada vez 
menos precários.  

B) Não há precarização na contratação da força de 
trabalho, pois traz consigo uma baixa 
remuneração, assim como também uma precária 
inserção no sistema de políticas sociais.  

C) A precarização na contratação da força de trabalho 
traz consigo uma excelente remuneração, assim 
como também uma ótima inserção no sistema de 
políticas sociais.  

D) O trabalho na sociedade capitalista tornou-se uma 
atividade decente e honrada, o que se diferenciou 
do conceito teleológico observado por Marx, 
sobre as primeiras formas de organização social. 

E) A precarização na contratação da força de trabalho 
traz consigo uma baixa remuneração, assim como 
também uma precária inserção no sistema de 
políticas sociais.  

 
18 - Os instrumentos de trabalho não devem ser para o 
profissional um mero conjunto de técnicas que se encerram 
brevemente após o determinado registro. Tais instrumentos 
exigem do profissional conhecimento acerca da realidade 
social na qual se insere cada usuário do serviço. De acordo 
com Iamamoto (2006), nesse contexto, é correto afirmar 
que: 

A) A noção estrita de instrumento como mero 
conjunto de técnicas está restrito ao conhecimento 
como um meio de trabalho, sem o que esse 
trabalhador especializado não consegue efetuar 
sua atividade ou trabalho. 

B) A noção estrita de instrumento é um procedimento 
de articulação da necessidade do usuário com a 
oferta de serviços oferecidos, sendo que os 
encaminhamentos devem ser sempre formais, seja 
para a rede assistencial. 

C) A noção estrita de instrumento como mero 
conjunto de técnicas se amplia para abranger o 
conhecimento como um meio de trabalho, sem o 
que esse trabalhador especializado não consegue 
efetuar sua atividade ou trabalho.  

D) A noção estrita de instrumento está no plano da 
reprodução do modo de produção capitalista, a 
intervenção sobre a questão social deve, 
necessariamente, aparecer da forma mais 
fragmentada possível. 

E) A noção estrita de instrumento compreende o 
modo como são produzidas e reproduzidas as 
relações sociais, o que envolve não apenas a 
reprodução da vida material. 

 



 

 

 

  

19 - Com a implantação da política neoliberal o Estado passa a 
investir cada vez menos na área social, inclusive, vem 
promovendo o esvaziamento dos direitos sociais já 
conquistados anteriormente pelos trabalhadores. Nesse 
contexto, o Assistente Social além de decifrar as novas 
demandas tem como desafio: 

A) Reforçar as ações individualizadas frente à redução 
dos direitos. 

B) Consolidar a política neoliberal juntamente com 
outros profissionais. 

C) Investir em qualificação para enfrentar a política 
neoliberal. 

D) Reforçar e consolidar o projeto ético-político da 
profissão. 

E) Tornar-se um aliado do Estado no enfrentamento aos 
problemas sociais. 

 
20 - Segundo Boschetti (2009) a avaliação de políticas sociais 
públicas deve ser orientada pela intencionalidade de apontar em 
que medida as políticas e os programas sociais são capazes e 
estão conseguindo expandir direitos, reduzir a desigualdade 
social e propiciar a equidade. Tomando por base a concepção 
de avaliação de políticas sociais da autora, podemos afirmar 
que: 

A) se perceber as políticas sociais como resultado das 
históricas e contraditórias relações entre Estado e 
sociedade, é importante adotar as seguintes etapas: 
identificação do problema; formulação de objetivos; 
tomada de decisão; execução; avaliação de processo; 
extinção ou manutenção da política em decorrência da 
avaliação. 

B) para a avaliação de uma política social pressupõe 
inseri-la na totalidade e na dinamicidade da realidade. 
Para tanto, toda e qualquer avaliação de políticas 
sociais deve se sobrepor à mera composição de 
técnicas e instrumentos e se situar no âmbito da 
identificação da concepção de Estado e de política 
social que determina seu resultado.  

C) todo fenômeno social analisado, incluindo-se as 
políticas sociais, deve ser compreendido em sua 
múltipla causalidade, bem como em sua para o Estado 
e o capital. 

D) do ponto de vista histórico-social, é fundamental situar 
o surgimento da política social, relacionando-a com o 
desenvolvimento da burguesia na sociedade do 
capital.  

E) só é possível sinalizar alguns aspectos que constituem 
elementos empíricos de análise para delineamento do 
quadro institucional que conforma a política ou 
programa social avaliado, quando não levamos em 
consideração os benefícios estabelecidos, o 
financiamento e a gestão. 

 
21 - A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 
(2009) ao padronizar os serviços da proteção social especial de 
alta complexidade indica os serviços de acolhimento 
institucional para jovens e adultos com deficiência em: 

A) Residências Inclusivas. 
B) Abrigo Institucional. 
C) Casa Lar 
D) Repúblicas. 
E) Casa de Passagem. 

 

22 - A Politica Nacional de Assistência Social (2004) ao 
definir as diretrizes referentes a organização da política 
com base na Constituição Federal (1988) e na LOAS 
(1993) reafirma: 

A) centralidade nas famílias que estão em situação de 
altíssima vulnerabilidade social. 

B) a centralidade no grupo familiar e nos indivíduos 
com características socioterritoriais locais. 

C) assegurar que as ações no âmbito da assistência 
social sejam voltadas para as famílias em situação 
de risco social. 

D) promover ações, serviços, benefícios e programas 
sociais para os grupos sociais vulneráveis na 
sociedade. 

E) a centralidade na família para a concepção e 
implementação dos benefícios, serviços, 
programas e projetos. 

 
23 - Em 2006, o Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, aprovou a Resolução nº113 que 
dispõe sobre os parâmetros para a institucionalização e 
fortalecimento do (a). 

A) Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 
Adolescente – SGD. 

B) Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
– SINASE. 

C) Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa o 
Direito da Criança e do Adolescente à 
Convivência Familiar e Comunitária. 

D) Serviço de Convivência e Fortalecimento dos 
Vínculos – SCFV. 

E) Serviço Comunitário de Fortalecimento dos 
Vínculos - SCFV 

  
24 - De acordo com a Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 
2003 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, estabelece no 
Título III, que trata das medidas de proteção, no Capítulo 
I, no Art. 43, que essas medidas são aplicáveis sempre que 
os direitos reconhecidos nesta Lei forem violados 
ameaçados ou violados: 
I. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II. Por falta, omissão ou abuso da família, curador ou 
entidade de atendimento; 

III. Em razão de sua condição pessoal; 
IV. Por falta de orientação, apoio e acompanhamento 

temporário por aprte da família. 
A partir do exposto somente é correto o que se afirma em: 

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

 
25 - Segundo o Art. 7º da Lei de Regulamentação da Profissão 
de Assistente Social, “o Conselho Federal de Serviço Social 
(CFESS) e os Conselhos Regionais de Serviço Social 
(CRESS), constituem, em seu conjunto, uma entidade com 
personalidade jurídica”. Todavia, os CRESS são: 

A) dotados de autonomia administrativa e financeira e são 
obrigados a ser vinculados ao CFESS.  

B) dotados de autonomia administrativa e financeira, sem 
prejuízo de sua vinculação ao Conselho Federal. 

 



 

 

 

  

C) dotados de autonomia e independência financeira para 
normatizar e fiscalizar o exercício profissional em 
âmbito regional. 

D) entidades que devem funcionar como Tribunal Superior 
de Ética Profissional. 

E) entidades autônomas para aplicar as penalidades aos 
infratores, inclusive estabelecer os sistemas de registro 
dos profissionais habilitados. 

 
26 - O Código de Ética Profissional de Assistente Social (1993) 
estabelece entre outras determinações as penalidades aos 
profissionais que cometem infrações ou descumprir o Código 
de Ética no exercício profissional. Dentre as penalidades 
contidas no Art. 24 do Código estão: 
I. Multa; 

II. Suspensão do exercício profissional; 
III. Advertência reservada; 
IV. Advertência pública. 
A partir do exposto somente é correto o que se afirma em: 

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

 
27 - De acordo com o Título II, artigo 2º do Código de Ética 
Profissional dos Assistentes Sociais se constitui um direito do 
profissional: 

A) utilizar seu número de registro no Conselho Regional 
no exercício da profissão. 

B) participação na elaboração e gerenciamento das 
políticas sociais, e na formulação e implementação de 
programas sociais. 

C) abster-se, no exercício da profissão, de práticas que 
caracterizam a censura, o cerceamento da liberdade. 

D) Ser conivente com condutas inadequadas e crimes de 
contravenções penais. 

E) Assumir responsabilidades por atividade para as quais 
não esteja capacitado tecnicamente. 

 
28 - A Lei 8.662 de 7 de junho de 1993, que regulamenta a 
profissão do Assistente Social estabelece em seu Artigo 4º as 
competências para o profissional, EXCETO: 

A) planejar, executar e avaliar pesquisas que possam 
contribuir para a análise da realidade social e para 
subsidiar ações profissionais. 

B) prestar assessoria e consultoria a órgãos da 
administração pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades, com relação às matérias 
relacionadas no inciso II deste artigo. 

C) planejar, organizar e administrar programas e projetos 
em Unidade de Serviço Social. 

D) elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 
sociais junto a órgãos da administração pública, direta 
ou indireta, empresas, entidades e organizações 
populares. 

E) planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços 
Sociais. 

 
 
 
 
 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte: 
 

De quem são os meninos de rua? 
 

Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu braço, 
falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não 
tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava. 
Queria saber a hora.  

Talvez não fosse um Menino De Família, mas também não 
era um Menino De Rua. É assim que a gente divide. Menino 
De Família é aquele bem-vestido com tênis da moda e camiseta 
de marca, que usa relógio e a mãe dá outro se o dele for 
roubado por um Menino De Rua. Menino De Rua é aquele que 
quando a gente passa perto segura a bolsa com força porque 
pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. 

Ouvindo essas expressões tem-se a impressão de que as 
coisas se passam muito naturalmente, uns nascendo De 
Família, outros nascendo De Rua. Como se a rua, e não uma 
família, não um pai e uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe os 
tivesse gerado, sendo eles filhos diretos dos paralelepípedos e 
das calçadas, diferentes, portanto, das outras crianças, e 
excluídos das preocupações que temos com elas. É por isso, 
talvez, que, se vemos uma criança bem-vestida chorando 
sozinha num shopping center ou num supermercado, logo nos 
acercamos protetores, perguntando se está perdida, ou 
precisando de alguma coisa. Mas, se vemos uma criança 
maltrapilha chorando num sinal com uma caixa de chicletes na 
mão, engrenamos a primeira no carro e nos afastamos 
pensando vagamente no seu abandono [...]. 

COLASANTI, Marina. A casa das palavras.  
São Paulo: 

Ática, 2006. p. 40. (Fragmento). © by Marina 
Colasanti. 

 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. A narradora destacou com iniciais maiúsculas as expressões 
“Menino De Família e Menino De Rua”, possivelmente para 
criticar o fato de que as pessoas, em geral, rotulam umas às 
outras, principalmente quando se discriminam. 
II. A atitude da narradora, recriminada por ela própria, difere da 
maioria das pessoas quando uma criança de rua se aproxima. 
III. O texto apresenta passagens comprovando que a narradora 
se inclui entre as pessoas cujo comportamento ela recrimina. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Estão corretos apenas os itens I e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 

30 - Das afirmações seguintes: 
I. O que mais surpreende a narradora quanto a divisão de 
classes entre os meninos, é a atitude das pessoas em relação aos 
meninos de rua: o fato de elas não se comoverem com o 
abandono dessas crianças como se comoveriam com o 
abandono de uma criança “de família”. 
II. No trecho “Como se na rua, e não uma família, não um pai e 
uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado” a 
conjunção e em destaque expressa oposição. 
III. No trecho “Como se na rua, e não uma família, não um pai 
e uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado” a 
conjunção OU introduz a alternativa de que uma mãe apenas 
poderia ter gerado os meninos de rua, exprimindo a exclusão do 
pai e também de uma família. 



 

 

 

  

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Estão corretos apenas os itens II e III. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Todos os itens estão corretos. 

 
31 - Releia o trecho: 
“ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado, sendo eles 
filhos diretos dos paralelepípedos e das calçadas, diferentes, 
portanto, das outras crianças [...]. É por isso, talvez, que, se 
vemos uma criança bem-vestida chorando sozinha num 
shopping center ou num supermercado” 
 

Que sentido ou valor semântico expressa cada uma das 
conjunções coordenativas destacadas? 

A) “PORTANTO” expressa uma alternância e “POR 
ISSO” introduz uma explicação. 

B) “PORTANTO” expressa uma conclusão e “POR 
ISSO” expressa ideia de acréscimo. 

C) “PORTANTO” expressa oposição e “POR ISSO” 
expressa ideia de acréscimo. 

D) “PORTANTO” expressa uma conclusão e “POR 
ISSO” introduz uma explicação. 

E) “PORTANTO” expressão ideia de explicação e “POR 
ISSO” a ideia de conclusão. 

 
As questões de 32 a 34 referem-se ao texto seguinte 
 

Ao desconcerto do mundo 
 

Os bons vi sempre passar  
No Mundo graves tormentos; 
E pera mais me espantar, 
Os maus vi sempre nadar  
Em mar de contentamentos. 
Cuidando alcançar assim 
O bem tão mal ordenado,  
Fui mau, mas fui castigado, 
Assim que só pera mim 
Anda o Mundo concertado. 

CAMÔES, Luís de. In: SALGADO JÚNIOR, Antônio (Org.). 
Luís de Camões: obra completa. 

Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. p. 475-476. 
 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. Nesses versos, o eu lírico compara o destino das pessoas no 
mundo e conclui que os bons vivem em constante alegria e que 
os maus sofrem grandes desventuras. 
II. Segundo o eu lírico, há justiça no mundo, onde os maus são 
considerados culpados e os bons, inocentados. 
III. Decepcionado, o eu lírico decidiu agir como os maus, na 
ilusão de viver feliz, porém com ele o mundo agiu com rigor. 

A) Apenas o item III está correto. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens I e II. 
D) Estão corretos os itens II e III. 
E) Todos estão incorretos. 

 
33 - Nos versos “Os bons vi sempre passar” e “Os maus vi 
sempre nadar”, as palavras destacadas pertencem ao 
seguinte processo de formação: 

A) Derivação imprópria 
B) Composição por justaposição 
C) Composição por aglutinação 
D) Derivação parassintética 
E) Hibridismo 

34 - Identifique a alternativa que apresenta, 
respectivamente, vocábulos do poema formados por 
derivação prefixal e derivação sufixal. 

A) mundo | contentamentos 
B) tormentos | concertado 
C) desconcerto | passar 
D) alcançar | castigado 
E) ordenado | desconcerto 

 
A questão 35 refere-se a tira seguinte: 

 

35 - É possível identificar no segundo quadro da tira uma 
oração: 

A) subordinada adverbial final 
B) subordinada adverbial consecutiva 
C) subordinada substantiva subjetiva 
D) subordinada adverbial proporcional 
E) subordinada adverbial predicativa 

 
36 - Identifique a função morfológica da palavra “QUE” 
na seguinte frase “Um relatório mundial destaca que é 
necessária uma urgente proteção ao meio ambiente”. 

A) conjunção subordinada integrante 
B) pronome indefinido 
C) pronome relativo 
D) partícula expletiva 
E) substantivo 

 
37 - Nos versos “Uma havia / que dentre as outras mais 
graves / tão clara e alta se erguia...”, a função sintática do 
termo destacado é: 

A) sujeito 
B) predicativo do objeto 
C) aposto 
D) complemento nominal 
E) vocativo 

 
38 - Identificamos exemplo da figura de linguagem 
“prosopopeia” em: 

A) “O mundo em mil pedaços se converte”. 
B) “O amor é um contentamento descontente”. 
C) “Recendia pela sala um perfume macio e doce”. 
D) “É noite! As sombras correm nebulosas”. 
E) “Porém se acaba o sol, por que nascia?” 

 
39 - A regência verbal está correta e todas as alternativas, 
exceto em: 

A) Os bombeiros responderam ao chamado 
prontamente. 

B) Ela necessitava seu consentimento. 
C) Fazer mais convites implica maiores gastos. 
D) É necessário ensinar os jovens. 
E) A gerente pagou os vendedores hoje. 

 



 

 

 

  

 A questão 40 refere-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
40 - Os verbos CONTINUAR (1º quadrinho) e TENHA 
(3º quadrinho) encontram-se, respectivamente, no seguinte 
tempo e modo: 

A) futuro do subjuntivo e presente do indicativo 
B) futuro do indicativo e presente do subjuntivo 
C) futuro do subjuntivo e presente do subjuntivo 
D) ambos no futuro do subjuntivo 
E) ambos no presente do indicativo 

 
 
 




