
 

 
CADERNO DE PROVA: 1 - Assistente S

CONCURSO PÚBLICO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia a matéria a seguir e a utilize para responder as 
perguntas seguintes: 

QUE PAÍS... 

Dissecando os gastos públicos no Brasil, um 
economista descobriu barbaridades no Orçamento 
da União deste ano. Por exemplo: 

Considerada a despesa geral da Câmara, cada 
deputado federal custa ao país, diariamente, R$ 
3.700. Ou R$ 1,3 milhão por ano. 

Entre os senadores, a loucura é ainda maior, pois o 
custo individual diário pula para R$ 71.900. E o 
anual, acreditem, para R$ 26 milhões. 

Comparados a outras ”rubricas”, os números beiram 
o delírio. É o caso do que a mesma União despende 
com a saúde de cada brasileiro – apenas R$ 0,36 
por dia. 

E, com a educação, humilhantes R$ 0,20.  

(Ricardo Boechat, Jornal da Band, 6/11/01)

1. Segundo o texto, quando se trata em “gastos 
públicos” se refere exclusivamente a: 

A. Pagamentos com educação. 
B. Salários dos cargos comissionados. 
C. Gastos gerais do Governo. 
D. Investimentos no setor oficial da câmara. 
 
2. O chamado Orçamento da União é um 

documento que: 
A. Polariza os fatos e controvérsias. 
B. É consultado apenas nos momentos de crise.
C. Tem a função de relatar de forma transparente a 

movimentação financeira do Governo. 
D. Tem a função única e exclusiva de amenizar a 

situação do governo em momentos de falta de 
recursos. 

 
3. Os exemplos citados pelo jornalista: 
A. Atendem a seu interesse jornalístico. 
B. Indicam dados pouco precisos e irresponsáveis.
C. Acobertam problemas do Governo. 
D. Mostram que os gastos com a classe menos 

favorecida são em demasia e desnecessários.
 
4. Considerando o sentido geral do texto, o 

adjetivo que substitui de forma INADEQUADA 
os pontos das reticências do título do texto é:

A. Autoritário 
B. Injusto 
C. Estranho 
D. Desigual 

 
5. O gerúndio da primeira frase pode ter como 

forma verbal desenvolvida adequada ao texto:
A. Entre tudo dissecasse. 
B. Porque já dissecou. 
C. Já que dissecou. 
D. Enquanto dissecava. 
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utilize para responder as 

Dissecando os gastos públicos no Brasil, um 
Orçamento 

Considerada a despesa geral da Câmara, cada 
deputado federal custa ao país, diariamente, R$ 

Entre os senadores, a loucura é ainda maior, pois o 
71.900. E o 

Comparados a outras ”rubricas”, os números beiram 
o delírio. É o caso do que a mesma União despende 

apenas R$ 0,36 

o Boechat, Jornal da Band, 6/11/01) 

Segundo o texto, quando se trata em “gastos 

O chamado Orçamento da União é um 

consultado apenas nos momentos de crise. 
em a função de relatar de forma transparente a 

e exclusiva de amenizar a 
situação do governo em momentos de falta de 

ndicam dados pouco precisos e irresponsáveis. 

ostram que os gastos com a classe menos 
favorecida são em demasia e desnecessários. 

Considerando o sentido geral do texto, o 
adjetivo que substitui de forma INADEQUADA 
os pontos das reticências do título do texto é: 

O gerúndio da primeira frase pode ter como 
forma verbal desenvolvida adequada ao texto: 

6. De acordo com o texto, na oração “Ou R$ 1,3 
milhão por ano.”: 

A. O termo “milhão” deveria ser substituído por milhas.
B. A conjunção “ou” tem representação de retificação ao 

termo anterior. 
C. O termo “milhão” concorda com a quantidade da 

fração. 
D. Todas alternativas estão corretas.
 
7. O item do texto em que o jornalista NÃO inclui 

termo que indique sua opinião sobre o 
conteúdo veiculado pelo texto é:

A. “…cada deputado federal custa ao país, diariamente, 
R$3.700.”. 

B. “Entre os senadores, a loucura é ainda maior…” .
C. “…os números beiram o delírio.”.
D. “…um economista descobriu barbaridades no 

Orçamento da União…”. 
 
8. ”Comparados a outras ‘rubricas’, os números 

beiram o delírio.”; o comentário correto sobre o 
significado dos elementos desse segmento do 
texto é: 

A. O delírio refere-se aos gastos esbanjadores com 
coisas a não ser na saúde. 

B. As outras rubricas referidas no texto são a educação 
e a saúde. 

C. Comparados com a saúde, os gastos citados são 
justificados e coerentes. 

D. Altos números referem-se à grande 
governadores. 

MATEMÁTICA 

9. Em um processo de embalagem de figurinhas
10% das figurinhas possuem prêmios
figurinhas são embaladas em 
unidades cada. A probabilidade de haver 
exatamente figurinha premiada em um 
envelope é de, aproximadamente:

A. 28% 
B. 30% 
C. 32% 
D. 34% 

 
10. Uma motocicleta a uma velocidade de 80 km/h, 

gasta em um percurso 2h30min. 
motocicleta reduza a sua velocidade para 
km/h, qual seria o tempo gasto para fazer este 
mesmo percurso? 

A. 3h18min 
B. 3h33min 
C. 3h38min 
D. 3h43min 

 
11. Observe a sequência abaixo e indique qual será 

o seu 8º elemento: 
2, 3, 5, 8, (...)

A. 21 
B. 34 
C. 55 
D. 89 
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De acordo com o texto, na oração “Ou R$ 1,3 

deveria ser substituído por milhas. 
tem representação de retificação ao 

orda com a quantidade da 

odas alternativas estão corretas. 

do texto em que o jornalista NÃO inclui 
termo que indique sua opinião sobre o 
conteúdo veiculado pelo texto é: 
“…cada deputado federal custa ao país, diariamente, 

“Entre os senadores, a loucura é ainda maior…” . 
delírio.”. 

“…um economista descobriu barbaridades no 

”Comparados a outras ‘rubricas’, os números 
beiram o delírio.”; o comentário correto sobre o 
significado dos elementos desse segmento do 

se aos gastos esbanjadores com 

s outras rubricas referidas no texto são a educação 

omparados com a saúde, os gastos citados são 

se à grande quantidade de 

 

Em um processo de embalagem de figurinhas, 
possuem prêmios. As 

em envelopes com 5 
. A probabilidade de haver 

figurinha premiada em um 
é de, aproximadamente: 

Uma motocicleta a uma velocidade de 80 km/h, 
gasta em um percurso 2h30min. Caso a 
motocicleta reduza a sua velocidade para 60 

qual seria o tempo gasto para fazer este 

Observe a sequência abaixo e indique qual será 

2, 3, 5, 8, (...) 
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12. Uma camiseta custa R$ 42,25. Comprei no 
atacado 18 camisetas, e consegui um desconto 
de 16%. Quanto paguei pelas camisetas?

A. R$ 636,78 
B. R$ 638,82 
C. R$ 641,26 
D. R$ 642,25 
 
13. Um determinado automóvel gasta 45 litros de 

combustível para percorrer 585 quilômetros. 
Quantos litros este automóvel consumiria para 
percorrer 1/5 desta distância? 

A. 5 litros 
B. 7 litros 
C. 9 litros 
D. 11 litros 
 
 
14. Ainda em relação ao automóvel da questão 

anterior, caso o consumo médio de combustível 
do automóvel melhorasse em 2 quilômetros 
percorridos a mais por litro de combustível, 
qual a distância que este automóvel iria 
percorrer, utilizando o mesmo combustível que 
foi utilizado antes para fazer 1/5 daquele 
percurso? 

A. 165 km 
B. 135 km 
C. 105 km 
D. 75 km 
 
 
15. Observe os números abaixo e indique a média 

do grupo: 
45 - 63 - 75 - 78 - 84 - 92 - 95 

A. 72 
B. 74 
C. 76 
D. 78 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16. Qual a data da instalação oficial do Município 
de Rio do Oeste? 

(Fonte: www.riodooeste.com.br)
A. 23/06/1958 
B. 23/07/1958 
C. 31/01/1959 
D. 03/10/1958 
 
 
17. O rompimento de uma barragem de uma 

mineradora causou um dos maiores desastres 
ambientais da história do Brasil, praticamente 
extinguindo toda a vida de um rio, até chegar 
ao mar, no Estado do Espírito Santo. Qual o 
nome da cidade mineira onde se localizava esta 
barragem? 

(Fonte: www.uol.com.br)
A. Paracatu 
B. Samarco 
C. Mariana 
D. Rio Doce 
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Uma camiseta custa R$ 42,25. Comprei no 
atacado 18 camisetas, e consegui um desconto 

Quanto paguei pelas camisetas? 

Um determinado automóvel gasta 45 litros de 
combustível para percorrer 585 quilômetros. 
Quantos litros este automóvel consumiria para 

Ainda em relação ao automóvel da questão 
anterior, caso o consumo médio de combustível 
do automóvel melhorasse em 2 quilômetros 
percorridos a mais por litro de combustível, 

automóvel iria 
percorrer, utilizando o mesmo combustível que 
foi utilizado antes para fazer 1/5 daquele 

Observe os números abaixo e indique a média 

 

Qual a data da instalação oficial do Município 

(Fonte: www.riodooeste.com.br) 

O rompimento de uma barragem de uma 
um dos maiores desastres 

s da história do Brasil, praticamente 
extinguindo toda a vida de um rio, até chegar 
ao mar, no Estado do Espírito Santo. Qual o 
nome da cidade mineira onde se localizava esta 

(Fonte: www.uol.com.br) 

18. Em relação aos Símbolos do município de Rio 
do Oeste, qual o significado da “espada” do 
brasão municipal? 

(Fonte: www.riodooeste.com.br)
A. Simboliza a luta dos moradores contra as 

adversidades naturais que assolam o município.
B. Simboliza o conflito ocorrido nas terras do município, 

quando da Guerra do Contestado.
C. Simboliza uma homenagem aos imigrantes italianos, 

referenciando a sua terra de origem.
D. Simboliza a luta dos pioneiros na conquista do 

bravio.  
 
19. Um dos assuntos em mais ênfase no momento 

é o processo de impeachment da atual 
presidente do Brasil. Qual presidente sofreu 
este processo e foi afastado do seu cargo no 
Brasil, em nossa história recente?

(Fonte: www.uol.com.br)
A. Fernando Henrique 
B. Fernando Collor 
C. Itamar Franco 
D. José Sarney 
 
20. Qual o nome do primeiro prefeito do Município 

de Rio do Oeste, nomeado quando da 
instalação oficial do município?

(Fonte: www.riodooeste.com.br)
A. Massimo Girardi 
B. Leandro Bertoli 
C. Aderbal Ramos da Silva 
D. Adolfo Konder 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Qual foi o primeiro suporte teórico 
metodológico do serviço social?

A. Positivismo 
B. Conservadorismo 
C. Neoliberalismo 
D. Marxismo 
 
22. Qual movimento representa uma grande

mudança dada sua busca de desvinculação do 
conservadorismo e das técnicas importadas do 
serviço social norte-americano.

A. Movimento da Virada 
B. Movimento de Reconceituação 
C. Reformista Conservador 
D. Movimento dos Trabalhadores 
 
 
23. É toda ação ou omissão que prejudique o bem

estar, a integridade física, psicológica ou a 
liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento 
de outro membro da família. Pode ser cometida 
dentro ou fora de casa por algum membro da 
família, incluindo pessoas que passam a 
assumir função parental, ainda que sem laços 
de consanguinidade, e em relação de poder à 
outra. Refere-se a: 

A. Violência Psicológica 
B. Violência Física 
C. Violência Sexual  
D. Violência Intrafamiliar 
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Em relação aos Símbolos do município de Rio 
do Oeste, qual o significado da “espada” do 

(Fonte: www.riodooeste.com.br) 
Simboliza a luta dos moradores contra as 

assolam o município. 
Simboliza o conflito ocorrido nas terras do município, 
quando da Guerra do Contestado. 
Simboliza uma homenagem aos imigrantes italianos, 
referenciando a sua terra de origem. 
Simboliza a luta dos pioneiros na conquista do sertão 

Um dos assuntos em mais ênfase no momento 
é o processo de impeachment da atual 
presidente do Brasil. Qual presidente sofreu 
este processo e foi afastado do seu cargo no 
Brasil, em nossa história recente? 

(Fonte: www.uol.com.br) 

Qual o nome do primeiro prefeito do Município 
de Rio do Oeste, nomeado quando da 
instalação oficial do município? 

(Fonte: www.riodooeste.com.br) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Qual foi o primeiro suporte teórico 
metodológico do serviço social? 

Qual movimento representa uma grande 
mudança dada sua busca de desvinculação do 
conservadorismo e das técnicas importadas do 

americano. 

omissão que prejudique o bem-
estar, a integridade física, psicológica ou a 
liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento 
de outro membro da família. Pode ser cometida 
dentro ou fora de casa por algum membro da 
família, incluindo pessoas que passam a 

ir função parental, ainda que sem laços 
de consanguinidade, e em relação de poder à 

http://www.riodooeste.com.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.riodooeste.com.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.riodooeste.com.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.riodooeste.com.br)
http://www.riodooeste.com.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.riodooeste.com.br)
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24. Qual é o documento que tornou-se referencia 
para sociedade civil e nele consta as diretrizes 
que oferecem uma síntese metodológica para a 
reestruturação de políticas, programas e 
serviços de enfrentamento á violência sexual, 
consolidando a articulação como eixo 
estratégico e os direitos humanos sexuais d
criança e do adolescente como questão. 

A. Plano Nacional de enfrentamento da violência sexual 
infanto juvenil 

B. Estatuto da Criança e do Adolescente 
C. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
D. Conanda 
 
25. Qual é o Conjunto de politicas sociais que tem a 

finalidade de amparar e assistir o cidadão e sua 
família em situações como a velhice, doença e 
desemprego. 

A. LOAS 
B. Assistência Social 
C. Seguridade Social 
D. Previdência Social 
 
26. O SUS Sistema Único de Saúde tem como 

finalidade: 
A. Integridade, Participação Social,Universalidade
B. Equidade, Hierarquização, Universalidade 
C. Descentralização, Hierarquização, Equidade 
D. Universalidade, Equidade, Integridade 
 
27. A Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, mais 

conhecida como Lei Maria da Penha, foi criada 
para garantir: 

A. Constranger a mulher que sofre agressão. 
B. Denúncia ao agressor. 
C. Prisão do agressor. 
D. Mecanismos de repressão e prevenção à violência de 

gênero. 
 
28. De acordo com o estatuto do idoso é dever de 

quem assegurar a alimentação dos idosos que 
não tem condições de se manterem. 

A. Instituições de Caridade 
B. CRAS Centro de Referência da Assistência Social
C. Filhos, Ascendentes, Conjuge 
D. SUS Sistema Único de Saúde 
 
29. O BPC Beneficio de Prestação Continuada da 

Assistência Social é um beneficio de um salário 
mínimo mensal pago as pessoas idosas. A partir 
de que idade o idoso pode solicitar este 
beneficio. 

A. 60 anos 
B. 65 anos 
C. 63 anos 
D. 61 anos 
 
30. De Acordo com o que está previsto no Estatuto 

da Criança e do Adolescente qual a finalidade 
do Conselho Tutelar: 

A. Encarregado de punir a criança e o adolescente que 
comete ato infracional. 

B. Encarregado de promover o afastamento das crianças 
e adolescentes do convívio familiar. 

C. Encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos 
da criança e do adolescente. 
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se referencia 
sociedade civil e nele consta as diretrizes 

que oferecem uma síntese metodológica para a 
reestruturação de políticas, programas e 
serviços de enfrentamento á violência sexual, 
consolidando a articulação como eixo 
estratégico e os direitos humanos sexuais da 

 
Plano Nacional de enfrentamento da violência sexual 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

sociais que tem a 
finalidade de amparar e assistir o cidadão e sua 
família em situações como a velhice, doença e 

O SUS Sistema Único de Saúde tem como 

Integridade, Participação Social,Universalidade 

A Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, mais 
Maria da Penha, foi criada 

violência de 

De acordo com o estatuto do idoso é dever de 
assegurar a alimentação dos idosos que 

CRAS Centro de Referência da Assistência Social 

Continuada da 
Assistência Social é um beneficio de um salário 
mínimo mensal pago as pessoas idosas. A partir 
de que idade o idoso pode solicitar este 

Estatuto 
da Criança e do Adolescente qual a finalidade 

Encarregado de punir a criança e o adolescente que 

Encarregado de promover o afastamento das crianças 

Encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos 

D. Encarregado de matricular na escola as crianças e os 
adolescentes que não tem convívio familiar.

 
31. De acordo com a Lei nº 8.080 de 19 de 

Setembro de 1990. Qual o prazo que
Conferência de Saúde se reúne com a 
representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de 
saúde nos níveis correspondentes, convocada 
pelo Poder Executivo ou, extraordinariam
por esta ou pelo Conselho de Saúde.

A. 3 anos 
B. 4 anos 
C. 6 meses 
D. 2 anos 
 
32. De acordo com a Lei nº. 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS qual a competência do CNAS 
(Conselho Nacional da Assistência 

A. O desenvolvimento de projetos e pesquisas para 
melhoria da atuação dos profissionais que exercem 
função na assistência pública. 

B.  Acompanhar e fiscalizar o processo de certificação 
das entidades e organizações da assistência social no 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome. 

C. Elaborar normas técnicas e padrões de qualidade e 
parâmetros de custos e para promoção da saúde do 
trabalhador. 

D. Definir as instâncias e mecanismos de controle e 
fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária; 
Fomentar, coordenar e executar programas e 
projetos estratégicos e de atendimento assistencial.

 
33. Qual é o conjunto das expressões que definem 

as desigualdades da sociedade e que surgiu no 
século XIX, na Europa com o objetivo de 
a formulação de políticas sociais em beneficio 
da classe operaria, que estavam em pobreza 
crescente. 

A. Questão social 
B. Desigualdade Social 
C. Pobreza 
D. Desemprego 
 
 
34. Segundo a Lei Maria da Penha, no atendimento 

à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, a autoridade policial deverá, entre 
outras providências: 

A. Não é necessário fornecer transporte para a ofendida 
e seus dependentes para abrigo ou local seguro, 
quando houver risco de vida. 

B. Garantir proteção policial, quando necessário, 
comunicando de imediato ao Ministério Público e ao 
Poder Judiciário; encaminhar a ofendida ao hospital 
ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal.

C. Ouvir e relatar a denúncia e dispensar a vítima 
entrando em contato depois. 

D. Informar à ofendida os direitos a ela conferidos nest
Lei e os serviços disponíveis e não acompanhar a 
ofendida para assegurar a retirada de seus pertences 
do local da ocorrência ou do domicílio familiar.
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Encarregado de matricular na escola as crianças e os 
adolescentes que não tem convívio familiar. 

De acordo com a Lei nº 8.080 de 19 de 
Setembro de 1990. Qual o prazo que a 
Conferência de Saúde se reúne com a 
representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de 
saúde nos níveis correspondentes, convocada 
pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, 
por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

De acordo com a Lei nº. 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência 

LOAS qual a competência do CNAS 
(Conselho Nacional da Assistência Social). 
O desenvolvimento de projetos e pesquisas para 
melhoria da atuação dos profissionais que exercem 

Acompanhar e fiscalizar o processo de certificação 
das entidades e organizações da assistência social no 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Elaborar normas técnicas e padrões de qualidade e 
parâmetros de custos e para promoção da saúde do 

Definir as instâncias e mecanismos de controle e 
de polícia sanitária; - 

Fomentar, coordenar e executar programas e 
projetos estratégicos e de atendimento assistencial. 

Qual é o conjunto das expressões que definem 
as desigualdades da sociedade e que surgiu no 
século XIX, na Europa com o objetivo de exigir 
a formulação de políticas sociais em beneficio 
da classe operaria, que estavam em pobreza 

Segundo a Lei Maria da Penha, no atendimento 
violência doméstica e 

familiar, a autoridade policial deverá, entre 

Não é necessário fornecer transporte para a ofendida 
e seus dependentes para abrigo ou local seguro, 

quando necessário, 
comunicando de imediato ao Ministério Público e ao 
Poder Judiciário; encaminhar a ofendida ao hospital 
ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. 
Ouvir e relatar a denúncia e dispensar a vítima 

ormar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta 
e não acompanhar a 

ofendida para assegurar a retirada de seus pertences 
do local da ocorrência ou do domicílio familiar. 
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35. É um órgão essencial ao Sistema de Garantia 
de Direitos, responsável por zelar pelo 
cumprimento dos direitos das crianças e 
adolescentes, concebido pela Lei nº 8.069, de 
13 de Julho de 1990, para garantir proteção 
integral de toda a criança e adolescente do 
Brasil. 

A. Conanda 
B. CMDCA 
C. Conselho Tutelar 
D. Cedeca 
 
36. Leia com atenção: 

(__) O serviço social abrange os direitos da segunda 
e da terceira geração e não os da primeira geração.

(__) Os direitos da segunda geração referem
direitos socioeconômicos e culturais, incluindo os 
direitos à educação, à saúde, à habitação e a línguas 
minoritárias. 

(__) Os direitos de terceira geração centram
mundo natural, no direito à biodiversidade das 
espécies e da equidade intergeracional. 

(__) Esses direitos repelem-se mutuamente e são 
independentes englobando os direitos individuais e 
coletivos.  

Levando-se em consideração que V significa 
Verdadeiro e F significa Falso a sequência 
correta das proposições acima é: 

A. F – F – V – V 
B. V – V – F – F 
C. F – V – V – F 
D. V – F – F – V 
 
 
37. Em determinados contextos “não fazer mal” e 

“respeito pela diversidade” podem representar 
valores conflitantes e em divergência, por 
exemplo quando em nome dos direitos 
culturais, os direitos de grupos minoritários, 
como mulheres e homossexuais, são violados, 
incluindo o direito à vida. Tal abordagem pode 
facilitar o confronto construtivo e alterar o 
local onde certas crenças culturais, valores e 
tradições violam os direitos humanos básicos 
das pessoas.  
 
Sobre o trecho acima: 

A. Apenas a primeira frase está correta. 
B. Está completamente correto. 
C. Está completamente incorreto. 
D. Apenas a primeira frase está incorreta. 
 
 
38. Leia com atenção: 

I. Como a cultura não é socialmente construída e 
dinâmica, ela está sujeita à desconstrução e 
mudança. Este confronto construtivo, 
desconstrução e mudança podem ser facilitados 
pela transformação e uma compreensão de 
determinados valores culturais, crenças e 
tradições, através do diálogo crítico e reflexivo 
com os membros do grupo cultural sobre as 
questões mais amplas dos direitos humanos.
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É um órgão essencial ao Sistema de Garantia 
Direitos, responsável por zelar pelo 

cumprimento dos direitos das crianças e 
adolescentes, concebido pela Lei nº 8.069, de 
13 de Julho de 1990, para garantir proteção 
integral de toda a criança e adolescente do 

(__) O serviço social abrange os direitos da segunda 
ão e não os da primeira geração. 

(__) Os direitos da segunda geração referem-se aos 
e culturais, incluindo os 

itação e a línguas 

(__) Os direitos de terceira geração centram-se no 
mundo natural, no direito à biodiversidade das 

se mutuamente e são 
independentes englobando os direitos individuais e 

se em consideração que V significa 
Verdadeiro e F significa Falso a sequência 

Em determinados contextos “não fazer mal” e 
“respeito pela diversidade” podem representar 

e em divergência, por 
exemplo quando em nome dos direitos 
culturais, os direitos de grupos minoritários, 
como mulheres e homossexuais, são violados, 
incluindo o direito à vida. Tal abordagem pode 
facilitar o confronto construtivo e alterar o 

rtas crenças culturais, valores e 
tradições violam os direitos humanos básicos 

Como a cultura não é socialmente construída e 
à desconstrução e 

mudança. Este confronto construtivo, 
desconstrução e mudança podem ser facilitados 
pela transformação e uma compreensão de 
determinados valores culturais, crenças e 
tradições, através do diálogo crítico e reflexivo 

o cultural sobre as 
ais amplas dos direitos humanos. 

II. O Serviço Social não é interdisciplinar baseia
numa grande variedade de teorias e pesquisas 
científicas. 'Ciência' não é entendida, neste 
contexto, como significando "conhecimento". 

Sobre os itens acima: 
A. Apenas II está correto. 
B. Apenas I está correto. 
C. Ambos estão incorretos. 
D. Ambos estão corretos.  
 
39. Sobre Serviço Social é incorreto afirmar:
A. A legitimidade e o mandato do Serviço Social assenta 

em situações nas quais as pessoas interagem com o 
seu meio. 

B. O ambiente inclui os vários sistemas sociais onde as 
pessoas estão integradas e o ambiente natural, 
geográfico, que possui uma profunda influência sobre 
a vida das pessoas. 

C. A metodologia participativa defendida 
Social reflete-se em envolver as pessoas e as 
estruturas para enfrentar os desafios da vida e 
promover o bem-estar. 

D. Na medida do possível, o serviço social apoia a sua 
intervenção para e não com pessoas. 

 
40. O Serviço Social distingue-se pelo permanente 

desenvolvimento dos seus fundamentos 
teóricos e de pesquisa, bem como em teorias 
_____ de outras ciências humanas, incluindo
se, mas não se limitando ao desenvolvimento 
comunitário, à pedagogia social, à 
administração, à antropologia, à ecologia, à 
economia, à educação, à administração, à 
enfermagem, à psiquiatria, à psicologia, à 
saúde pública e à sociologia. A particularidade 
das teorias e pesquisa do Serviço Social é 
serem _____ e _____.  
 
Preenchem adequadamente as lacunas acima 
as respectivas palavras: 

A. Provenientes – Aplicadas – Emancipatórias
B. Refratárias – Externas – Dependentes
C. Inerentes – Lacônicas – Cativantes
D. Aderentes – Abstratas – Destemidas
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O Serviço Social não é interdisciplinar baseia-se 
numa grande variedade de teorias e pesquisas 
científicas. 'Ciência' não é entendida, neste 
contexto, como significando "conhecimento".  

Sobre Serviço Social é incorreto afirmar: 
A legitimidade e o mandato do Serviço Social assenta 

pessoas interagem com o 

O ambiente inclui os vários sistemas sociais onde as 
pessoas estão integradas e o ambiente natural, 
geográfico, que possui uma profunda influência sobre 

A metodologia participativa defendida pelo Serviço 
se em envolver as pessoas e as 

estruturas para enfrentar os desafios da vida e 

Na medida do possível, o serviço social apoia a sua 
intervenção para e não com pessoas.  

se pelo permanente 
desenvolvimento dos seus fundamentos 
teóricos e de pesquisa, bem como em teorias 
_____ de outras ciências humanas, incluindo-
se, mas não se limitando ao desenvolvimento 
comunitário, à pedagogia social, à 

stração, à antropologia, à ecologia, à 
economia, à educação, à administração, à 
enfermagem, à psiquiatria, à psicologia, à 
saúde pública e à sociologia. A particularidade 
das teorias e pesquisa do Serviço Social é 

ente as lacunas acima 

Emancipatórias 
Dependentes 
Cativantes 
Destemidas 




