
 

 

 
 

 

 

 

 

301 – Assistente Social 
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 

questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é constituída de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 

perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde 

ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de 
prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado 

de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco 

o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não 
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Não será permitido ao candidato manter em seu poder relógios, aparelhos eletrônicos 
(notebook, telefone celular, tablet, calculadora, agenda eletrônica, MP3 etc.), devendo ser 
desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência seja 
descumprida, o candidato será excluído do concurso. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-

resposta, é de 4 horas. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 

autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de identificação. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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PORTUGUÊS 
 
 

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04. 

 
Parecem a Noruega? As cidades mais igualitárias do Brasil 

 

Entre os 4,3 mil moradores de São José do Hortêncio, no Rio Grande do Sul, não será possível encontrar nenhum bilionário 1 

ou multimilionário como aqueles que existem, em certa quantidade, em São Paulo. Mas tampouco será fácil encontrar uma pessoa 2 

que não saiba ler e escrever: a taxa de analfabetismo, pouco maior que 1%, está entre as menores do Brasil. E praticamente todos 3 

os cidadãos, com mais ou menos renda, estudam em escola pública até o ensino médio – trata-se da única opção disponível. 4 

Este cenário de pouca desigualdade garantiu à pacata cidade, junto com a também diminuta Botuverá, em Santa Catarina, o 5 

título de mais igualitária do país. Em ambas, o índice de Gini, o mais famoso indicador para medir distribuição de renda, é de 0,28, 6 

segundo o Atlas 2013 da ONU, que usa dados obtidos pelo Censo 2010, do IBGE. O Gini da Noruega é de 0,25, de acordo com a 7 

OCDE. 8 

O índice varia de 0 a 1. Só alcançaria zero se todo mundo em um local pesquisado tivesse exatamente a mesma renda. E 9 

exatamente um, apenas se uma pessoa concentrasse todo o dinheiro. Na prática, portanto, o índice nunca encosta nesses extremos, 10 

só que quanto mais perto de zero, melhor. Com Gini em cerca de 0,50 hoje, o Brasil é notadamente uma das nações mais desiguais 11 

do planeta. 12 

Vivemos aqui o que o economista Edmar Bacha chamou há mais de 30 anos de “Belíndia”: uma parte da sociedade vive 13 

como se estivesse na Bélgica, a outra leva seus dias igual à população pobre da Índia. 14 

O ranking das cidades mais igualitárias é dominado por municípios do Sul e alguns poucos exemplares do Sudeste. “As 15 

cidades do Sul são menos desiguais em parte porque a população costuma ser mais educada, a desigualdade educacional costuma 16 

ser menor. São populações mais homogêneas”, afirma Rafael Osório, técnico do Ipea especialista em estudos de distribuição de 17 

renda. 18 

É preciso considerar que, embora as nações europeias mais prósperas apresentem um baixo índice de Gini, ele não é 19 

garantia de qualidade de vida, muito menos de riqueza. Como ele mede apenas distribuição de renda, países eminentemente pobres, 20 

como a Etiópia, não aparecem mal colocadas em rankings internacionais de desigualdade. “A maioria das pessoas prefere viver em 21 

uma sociedade muito rica e desigual do que em uma muito pobre e pouco desigual. A desigualdade do Gini é totalmente relativa” , 22 

ressalta Osório, do Ipea. 23 

De qualquer forma, a desigualdade de renda é tida como um elemento que atrapalha a coesão social, impedindo que 24 

indivíduos – sejam mais ricos ou mais pobres – sintam-se parte da mesma sociedade. O Brasil – ainda bem – tem caminhado para 25 

ser um país menos desigual. E estas cidades estão na frente nesse processo.26 
 

(Disponível em <http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/parecem-a-noruega-as-cidades-mais-igualitarias-do-brasil>. Acesso em 31 dez. 2014) 

 
01 - Tendo como referência o texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O fato de não haver milionários em São José do Hortêncio não significa que a população da cidade seja pobre. 
2. A cidade de São José do Hortêncio exibe uma distribuição de renda quase homogênea, como na Noruega. 
3. A região Sul tem cidades mais igualitárias por causa da colonização de países europeus, como a Bélgica. 
4. Homogeneidade de renda implica necessariamente as mesmas condições de educação e baixo índice de 

analfabetismo. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
02 - Com base no texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O título do texto relaciona-se à existência de cidades brasileiras com riqueza comparável à de países europeus. 
(   ) O índice de Gini deve ser relativizado, porque um valor próximo a zero reflete boa distribuição de renda mas não 

implica, necessariamente, boa qualidade de vida. 
(   ) Apesar de ter duas cidades com índice Gini comparável ao da Noruega, o Brasil ainda exibe uma grande 

desigualdade social. 
(   ) A desigualdade social existente no Brasil faz com que o termo “Belíndia”, cunhado há mais de trinta anos, ainda 

se aplique à situação nacional. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
b) F – F – F – V. 
c) F – V – V – V. 
d) V – V – V – F. 
e) V – F – V – F. 
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03 - Sobre o índice de Gini, é correto afirmar: 
 

a) Ele estabelece um ranking das cidades com melhor distribuição de renda, considerando variáveis como analfabetismo e 

acesso da população à escola pública. 
b) Seu resultado próximo a um não é desejável, porque implica que a renda se concentre nas mãos de muito poucas pessoas. 
c) Ele não é confiável, porque se baseia em dados oficiais dos países observados e os dados podem ser manipulados. 
d) Ele evidencia que o Brasil está no caminho para a extinção da desigualdade social, que será alcançada primeiramente no 

Sul e Sudeste. 
e) Ele garante uma avaliação que correlaciona a distribuição de renda com a qualidade de vida da população observada. 
 

04 - Considere a sentença “embora as nações europeias mais prósperas apresentem um baixo índice de Gini, ele não é 
garantia de qualidade de vida” (linhas 19 e 20). Assinale a alternativa que reescreve a sentença de acordo com as 
normas gramaticais da língua portuguesa. 

 

a) Em decorrência de as nações europeias mais prósperas apresentarem um baixo índice de Gini, ele não é garantia de 
qualidade de vida. 

b) Já que as nações europeias mais prósperas apresentam um baixo índice de Gini, ele não é garantia de qualidade de vida. 
c) Enquanto as nações europeias mais prósperas apresentarem um baixo índice de Gini, ele não será garantia de qualidade 

de vida. 
d) Ainda que as nações europeias mais prósperas apresentem um baixo índice de Gini, ele não é garantia de qualidade de 

vida. 
e) Conforme as nações europeias mais prósperas apresentem um baixo índice de Gini, ele não é garantia de qualidade de 

vida. 
 
05 - Assinale a alternativa que contém as relações corretas estabelecidas pelas ocorrências da palavra “que”, grifadas no 

trecho: “Você se demorou de tal forma que já estamos atrasados. Precisamos nos apressar que o ônibus é pontual e 
ir de ônibus é bem melhor que andar todo aquele caminho”. 
 

a) comparação – condição – explicação. 
b) consequência – explicação – causa. 
c) oposição – consequência – comparação. 
d) comparação – causa – explicação. 
e) consequência – explicação – comparação. 
 

06 - Considere o seguinte excerto: 
 

Além de fugir do local do acidente, dois quilômetros depois, o motorista fez mais uma vítima: um policial civil. Ele passava de 
moto por uma avenida quando foi derrubado e atropelado. O policial foi socorrido e teve que passar por cirurgia na bacia e no 
fêmur. Ele está internado na Santa Casa de Rio Preto, passou por cirurgias no quadril e no nariz e o estado de saúde é estável. 
 

(Disponível em <http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/tomei-seis-latinhas-confessa-motorista-preso-
apos-atropelar-dois.html>. Acesso em 02 fev.2015) 
 

Identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Na sentença “ele passava de moto por uma avenida”, a palavra “ele” se refere a “policial civil”. 
(   ) Há um problema de coerência no trecho, relacionada às informações sobre o ocorrido com o policial civil. 
(   ) Apenas a expressão “além de fugir” permite a interpretação de que o motorista provocou mais de um acidente. 
(   ) O verbo “passar” em “ele passava de moto” e em “ele passou por cirurgias” assume diferentes significados como, 

respectivamente, “transitar” e “sofrer”. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – V. 
b) F – V – V – V. 
c) V – F – V – F. 
d) F – V – V – F. 
e) V – F – F – V. 

 
07 - Assinale a alternativa na qual a pontuação foi usada adequadamente. 

(Obs.: o texto foi extraído de uma crônica de Cristóvão Tezza. Disponível em <http://www.gazetadopovo.com.br/colunistas/conteudo. 
phtml?tl=1&id=1511017&tit=O-cronista-se-despede>. Acesso 31 jan. 2015). 

 

a) Quando criança lembro da carroça passando, em casa para deixar lenha; agora seis décadas depois, todo dia toca a 
campainha, e alguém oferece gás. 

b) Quando criança, lembro, da carroça passando, em casa, para deixar lenha, agora, seis décadas depois; todo dia toca a 
campainha e alguém, oferece gás. 

c) Quando criança, lembro da carroça passando em casa para deixar lenha; agora, seis décadas depois, todo dia toca a 
campainha e alguém oferece gás. 

d) Quando criança; lembro da carroça, passando em casa para deixar lenha agora. Seis décadas depois, todo dia toca a 
campainha e alguém oferece gás. 

e) Quando criança lembro da carroça passando em casa para deixar lenha, agora seis décadas depois todo dia toca a 
campainha, e alguém oferece: gás! 

  

http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/tomei-seis-latinhas-confessa-motorista-preso-apos-atropelar-dois.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/tomei-seis-latinhas-confessa-motorista-preso-apos-atropelar-dois.html
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A tirinha a seguir é referência para as questões 08 e 09. 
 

 
 

(Publicada em 14/12/2014 em <http://www2.uol.com.br/niquel/>. Acesso em 15/01/2015) 

 
08 - Sobre a fala do caramujo, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Embora a expressão “a nível de” seja possível numa situação informal, ela não segue a norma culta da língua 
portuguesa. 

2. A palavra “enquanto” pode ser substituída pela expressão “na qualidade de”, sem prejuízo de sentido. 
3. O hífen em “auto-conhecimento” poderia estar indicando a separação silábica, dado que a grafia correta dessa 

palavra, pelo acordo ortográfico de 2008, é “autoconhecimento”. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
09 - É correto afirmar que o efeito de humor da tirinha: 
 

a) é conseguido pela personificação do caramujo, que se reflete em seu discurso empolado. 
b) decorre do emprego de expressões como “a nível de” pelo caramujo, com o objetivo de conferir seriedade ao seu 

argumento. 
c) é causado pelo discurso de autoajuda do caramujo, conjugado pela formalidade das expressões “a nível de” e “enquanto”. 
d) baseia-se na interpretação literal da expressão “olhar para dentro de si mesmo”, expressa pelo desenho no último 

quadrinho. 
e) relaciona-se ao individualismo do caramujo, que só se preocupa consigo mesmo a ponto de olhar apenas para si. 

 
10 - Considere o seguinte texto: 
 

Estudantes que desejam se cadastrar para receber o passe livre de ônibus devem acessar o site da Secretaria de Transportes, 
_____ há um formulário específico para essa finalidade. É necessário informar a renda da família ______ a secretaria avalia se 
o estudante tem direito _____ gratuidade da passagem de ônibus. Os estudantes devem também pagar o boleto com a taxa 
anual de validação de bilhete único e devem estar com o cartão de ônibus em mãos. 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente os termos grifados no trecho acima. 
 

a) cujo – onde – de. 
b) onde – porque – à. 
c) onde – cuja – a. 
d) em que – onde – pela. 
e) no qual – porquê – a. 

 
INFORMÁTICA 

 
11 - No MS WORD 2007, em qual aba está localizada a funcionalidade de Inserir Índice? 
 

►a) Referências. 
b) Inserir. 
c) Layout da Página. 
d) Correspondências. 
e) Revisão. 
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12 - Em qual submenu do Botão do Microsoft Office do MS Excel 2007 está disponível a funcionalidade para adicionar uma 
Assinatura Digital, visando garantir a integridade da pasta de trabalho? 

 

a) Salvar. 
►b) Preparar. 
c) Enviar. 
d) Publicar. 
e) Opções do Excel. 

 
13 - Um modelo do MS PowerPoint 2007, que é um padrão ou esquema de um slide ou grupo de slides, pode ser salvo 

como um arquivo: 
 

a) .pps 
b) .ppt 
c) .pptx 
d) .ppsx 
►e) .potx 

 
14 - Quais são as teclas de atalho para negrito e itálico, respectivamente, no LibreOffice Writer v 4.2.2.1? 
 

a) Ctrl+A e Ctrl+B. 
b) Ctrl+B e Ctrl+A. 
►c) Ctrl+B e Ctrl+I. 
d) Ctrl+N e Ctrl+A. 
e) Ctrl+N e Ctrl+I. 

 
15 - Considere as seguintes guias em uma área de trabalho: 
 

1. Classificador de Slides. 
2. Folheto. 
3. Normal. 
4. Tópicos. 

 

São guias existentes na Área de Trabalho do LibreOffice Impress v 4.2.2.1: 
 

a) 1, 2, 3 e 4. 
b) 1 e 2 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 2 e 4 apenas. 
►e) 1, 2 e 3 apenas. 

 
16 - O que faz a funcionalidade Rastrear Precedentes (SHIFT+F7), no LibreOffice Calc v 4.2.2.1? 
 

a) Redesenha todos os rastros na planilha; quando os rastros são redesenhados, as fórmulas modificadas são levadas em 
consideração. 

b) Marca todas as células na planilha que contenham valores fora das regras de validação. 
c) Desenha setas rastreadoras que unem a célula ativa a todas as células precedentes, causando um valor de erro em uma 

célula selecionada. 
►d) Mostra o relacionamento entre a célula atual que contém a fórmula e as células usadas na fórmula. 
e) Desenha setas rastreadoras que unem a célula ativa às fórmulas que utilizam os valores da célula ativa. 

 
17 - Qual é a ferramenta, no Windows 7 Professional, usada para acessar um computador usando outro remotamente? 
 

a) Assistência Remota. 
►b) Conexão de Área de Trabalho Remota. 
c) Conexão Virtual de Computador. 
d) Hyperterminal. 
e) XRDP. 

 
18 - Considere os seguintes serviços: 
 

1. Google Drive. 
2. LibreOffice Base. 
3. Microsoft Access. 
4. OneDrive. 

 

São serviços de armazenamento na nuvem: 
 

a) 1, 2, 3 e 4. 
b) 1 e 3 apenas. 
►c) 1 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 2 e 3 apenas. 
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19 - Que serviço permite que computadores de uma rede privada possam acessar a Internet utilizando apenas um endereço 
IP válido na Internet? 

 

a) ADSL. 
b) DHCP. 
c) DNS. 
►d) NAT. 
e) HTTPS. 

 
20 - Um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido, por meio da inclusão de serviços 

criados ou modificados para esse fim é chamado de: 
 

►a) Backdoor. 
b) Cavalo de troia (Trojan). 
c) Rootkit. 

d) Vírus. 
e) Worm. 

 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
21 - A Lei nº 8.662/93, que regulamenta a profissão de assistente social, define competências e atribuições privativas a 

esse profissional. Assinale a alternativa que corresponde a uma das competências do assistente social previstas nessa 
Lei. 

 

a) Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de assistente social na região de sua jurisdição. 
b) Exercer o pluralismo como elemento próprio da vida acadêmica e profissional. 
c) Adotar uma teoria social apreendendo a totalidade social em suas dimensões de universalidade, particularidade e 

singularidade. 
►d) Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública direta ou indireta, 

empresas, entidades e organizações populares. 
e) Desenvolver atividades de terapia familiar junto aos usuários da saúde mental, assistência social e previdência social. 

 
 
22 - O código de ética dos assistentes sociais, coerente com sua fundamentação, explicitou sua diferença em face do 

discurso liberal, ao afirmar e defender uma série de valores e princípios. Em consonância com esse debate, numere a 
coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 

 

1. Liberdade. 
2. Democracia. 
3. Pluralismo. 
4. Equidade. 

(   ) É tratado(a) como padrão de organização política capaz de favorecer a ultrapassagem 
das limitações políticas reais da ordem burguesa. 

(   ) Deve nortear a conduta do assistente social no sentido de respeito às correntes 
profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas. 

(   ) Consiste na adaptação da regra existente à situação concreta, observando-se os 
critérios de justiça e igualdade. 

(   ) Na sociabilidade mediada pelo mercado, é sinônimo de autonomia, dirigido(a) à 
realização individual pela apropriação privada de bens materiais e espirituais. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 2 – 4 – 1. 
b) 4 – 1 – 2 – 3. 
c) 2 – 3 – 1 – 4. 
d) 3 – 1 – 2 – 4. 
►e) 2 – 3 – 4 – 1. 

 
 
23 - O código de ética de 1993, revisado em 2011, parte da compreensão de que a ética deve ter como suporte uma ontologia 

do ser social. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa que corresponde à dimensão ética vigente no projeto 
ético-político dos assistentes sociais. 

 

a) A ética possibilita o ocultamento das contradições entre a existência objetiva de valores humano-genéricos e seus 
significados históricos particulares. 

►b) A ética é parte constitutiva da práxis, uma ação prática e social mediada por valores e projetos. 
c) O caráter teórico-metodológico da ação ética possibilita que ela fundamente-se na realidade de cada tempo histórico. 
d) A dimensão ética compreende os meios pelos quais os valores de uma sociedade são expressos e adquirem um caráter 

normativo. 
e) A ação ética é parte da sociabilidade e é regida por normas, deveres, princípios e valores. 
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24 - A Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, cria mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher. O artigo 29 da referida Lei prevê que os Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, a 
ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. De acordo com essa 
legislação, cabe à equipe multidisciplinar: 

 

1. elaborar laudos técnicos e realizar orientação e encaminhamentos. 
2. requisitar força policial e serviços públicos de saúde, educação, assistência social e segurança. 
3. comunicar o ocorrido ao Ministério Público, para que adote as providências cabíveis. 
4. fornecer transporte à ofendida e seus dependentes, para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 

 
 
25 - O Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) apresenta como um dos eixos orientadores a interação 

democrática entre Estado e sociedade civil. Identifique como verdadeiros (V) ou falsos (F) os seguintes princípios das 
diretrizes que compõem esse eixo: 

 

(   ) Fortalecimento da democracia participativa. 
(   ) Diálogo plural e transversal entre os atores sociais. 
(   ) Transparência das ações governamentais. 
(   ) Universalização do financiamento estatal. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – V. 
b) F – V – F – F. 
c) V – V – F – V. 
►d) V – V – V – F. 
e) F – F – V – V. 

 
 
26 - Objetivando promover a apuração e o esclarecimento público das violações de direitos humanos praticados no 

contexto da repressão política ocorrida no Brasil no século XX, com ênfase nas execuções e desaparecimentos durante 
o regime de exceção iniciado em 1964, foi instalada: 

 

►a) a Comissão Nacional da Verdade. 
b) a Comissão de Memória, Justiça e Verdade. 
c) a Comissão Nacional de Anistia e Justiça. 
d) a Comissão de Combate à Violação de Direitos. 
e) a Comissão de Construção Pública da Verdade. 
 

 
27 - A partir da adoção da perspectiva teórico-crítica nos fundamentos do Serviço Social, ampliam-se e/ou redimensionam-

se os significados de seus instrumentos profissionais. Com base nesse marco, numere a coluna da direita de acordo 
com sua correspondência com a coluna da esquerda. 

 

1. Perícia social. 
2. Estudo socioeconômico. 
3. Entrevista. 
4. Supervisão técnica. 

(   ) Pressupõe análise e acompanhamento de programas, projetos e serviços 
sociais mediante prerrogativas de hierarquia e decisão estabelecidas 
institucionalmente ao profissional. 

(   ) Utilizado(a) em diferentes espaços sócio-ocupacionais, possibilita a interação 
e reflexão dos sujeitos sobre uma determinada situação, resultando em 
informações, orientações e/ou decisões. 

(   ) Responde a quesitos demandados com o intuito de subsidiar decisões 
judiciais, podendo envolver acompanhamento da situação, implicando o uso 
de distintas técnicas e instrumentos. 

(   ) Aborda diferentes aspectos da vida social que incidem na configuração de 
situações singulares analisadas, tendo por finalidade conhecer em 
profundidade uma determinada situação ou expressão da questão social, 
objeto do trabalho profissional. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 4 – 2 – 1 – 3. 
b) 1 – 4 – 2 – 3. 
c) 1 – 3 – 4 – 2. 
d) 3 – 2 – 4 – 1. 
►e) 4 – 3 – 1 – 2. 
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28 - No processo de construção dos fundamentos históricos teórico-metodológicos do Serviço Social, definiu-se, 
hegemonicamente, a partir da década de 1990, a teoria social crítica como referencial preponderante. A partir da década 
de 2000, com recorrência às fontes marxianas, as obras publicadas nesse âmbito dão ênfase ao Serviço Social como 
uma especialização do trabalho que objetiva contribuir com: 

 

a) a adequação à cidadania burguesa. 
►b) a emancipação humana. 
c) a liberdade e perfectibilidade dos indivíduos. 
d) o desenvolvimento das potencialidades humanas. 
e) a garantia dos direitos civis e políticos. 
 

29 - Após a Segunda Guerra Mundial, no campo das políticas sociais públicas, edificou-se, nos países ocidentais, um 
padrão de proteção social que ficou conhecido como Welfare State (Estado de Bem-Estar Social), o qual vem sendo 
duramente atacado pelas políticas econômicas neoliberais a partir da década de 1970. Assinale a alternativa que 
apresenta argumentos da perspectiva neoliberal sobre a proteção social pública. 

 

a) As políticas redistributivas não favorecem o desenvolvimento econômico porque focalizam as classes C e D. 
b) O Estado social é eficiente na gestão das políticas sociais, tornando-se desnecessária a atuação da sociedade civil 

organizada na prestação de serviços sociais. 
►c) O Estado social é paternalista e ineficiente se comparado ao mercado, devendo priorizar as oportunidades de trabalho, de 

escolhas e autonomia de decisão aos cidadãos. 
d) O Estado mínimo é ineficiente, corrupto, e a solução é a sua ampliação fiscal, tributária e de responsabilidades sociais. 
e) O gasto governamental é excessivo, gerando déficits orçamentários que precisam ser supridos com ampliação da 

arrecadação fiscal e ampliação de direitos trabalhistas. 
 
30 - A partir da década de 1980, no Brasil, as políticas sociais passaram a ser concebidas sob princípios da democracia, 

consoantes ao clima de abertura política daquele contexto. Assinale a alternativa que apresenta os mecanismos legais 
de democratização das políticas sociais instituídos. 

 

a) Coordenação centralizada e unificada na estrutura do governo federal, com execução nas esferas estadual e municipal 
pela sociedade civil. 

►b) Descentralização político-administrativa, com instituição de colegiados deliberativos, tripartites ou quadripartites e criação 
de fundos setoriais. 

c) Descentralização política e de financiamento, com instituição de colegiados de participação direta e controle social amplo. 
d) Coordenação descentralizada da execução, com controle social exercido por colegiados representativos quadripartites. 
e) Descentralização administrativa e financeira, através de fundos setoriais, sob o controle social do Ministério Público. 

 
31 - A Constituição brasileira promulgada em 1988, no título que trata da Ordem Social, no capítulo denominado "Da família, 

da criança, do adolescente e do idoso", dispõe sobre situações especiais de proteção social. Com relação ao referido 
assunto e considerando as atualizações legais da CF/88, identifique os itens a seguir como verdadeiros (V) ou 
falsos (F). 

 

(   ) Idade mínima de dezesseis anos para admissão ao trabalho. 
(   ) Garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola. 
(   ) Disponibilização de programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao adolescente dependente 

de entorpecentes e drogas afins. 
(   ) Garantia de que os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) F – V – V – F. 
c) V – F – F – V. 
►d) V – V – V – V. 
e) F – V – F – V. 

 
32 - A seguridade social brasileira, instituída pela Constituição Federal, promulgada em 1988, 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”. Em conformidade ao texto constitucional, identifique como verdadeiros (V) 
os itens que expressam objetivos da seguridade social e como falsos (F) os demais: 

 

(   ) Universalidade de benefícios, serviços e programas psicossociais. 
(   ) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 
(   ) Seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. 
(   ) Redutibilidade do valor dos benefícios em conformidade com a renda. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – V. 
b) V – V – F – F. 
c) F – F – V – V. 
d) V – F – V – F. 
►e) F – V – V – F. 
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33 - A adoção da teoria social crítica como referencial teórico-metodológico do Serviço Social possibilita: 
 

a) consolidar a dimensão política definida no Encontro de Teresópolis, no bojo do movimento de reconceituação. 
b) encontrar respostas objetivas e imediatas à complexidade dos problemas sociais tratados pelo profissional. 
►c) superar reducionismos, pragmatismos e utilitarismos no âmbito de análises e ações do trabalho profissional. 
d) consolidar a dimensão política da profissão, gerando o ativismo necessário à resolução das expressões da questão social. 
e) superar os compromissos ético-políticos, o militantismo e o voluntarismo, que reduzem a precisão da técnica profissional. 

 
 
34 - O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece as diretrizes gerais, normas e critérios básicos para assegurar, 

promover e proteger o exercício pleno e em condições de igualdade dos direitos humanos e liberdades fundamentais 
das pessoas com deficiência. Com base nesse Estatuto, considere os seguintes princípios: 

 

1. O respeito à dignidade inerente, autonomia individual, incluindo a liberdade de fazer suas próprias escolhas, e à 
independência das pessoas. 

2. O respeito pela diferença e aceitação da deficiência como parte da diversidade da condição humana. 
3. A garantia de acesso e atendimento a todos os procedimentos, medicamentos, próteses e órteses na rede pública 

e privada de saúde. 
 

É(São) princípio(s) fundamental(ais) do Estatuto da Pessoa com Deficiência: 
 

a) 1 apenas. 
b) 3 apenas. 
►c) 1 e 2 apenas. 
d) 1 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 

 
 
35 - Em relação ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), assinale a alternativa INCORRETA. 
 

►a) É uma unidade pública de cooperação municipal e estadual de base territorial, localizada em áreas de vulnerabilidade 
social, que abrange um total de até 1000 famílias por ano. 

b) É uma unidade que atua com famílias e indivíduos visando à orientação e ao convívio sociofamiliar e comunitário. 
c) Presta informação e orientação para a sua área de abrangência, bem como se articula com a rede de proteção local. 
d) Atende à proteção básica, trabalha com famílias e deve considerar novas referências para a compreensão de diferentes 

arranjos familiares. 
e) Promove encaminhamento da população local para as demais políticas públicas e sociais, de forma a romper com o ciclo 

de reprodução intergeracional do processo de exclusão social. 
 
 

36 - A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais é organizada por níveis de complexidade do SUAS: Proteção 
Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. Numere a coluna da direita de acordo com 
sua correspondência com a da esquerda, relacionando o nível de complexidade com o respectivo serviço. 

 

1. Serviços de Proteção Social Básica. 
2. Serviços de Proteção Social Especial de 

Média Complexidade. 
3. Serviços de Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade. 

(   ) Abrigo institucional. 
(   ) Serviço Especializado em Abordagem Social. 
(   ) Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). 
(   ) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
(   ) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 3 – 3 – 1. 
►b) 3 – 2 – 1 – 1 – 2. 
c) 2 – 1 – 3 – 1 – 3. 
d) 3 – 1 – 2 – 1 – 2. 
e) 1 – 3 – 1 – 2 – 3. 

 
 
37 - A Norma Operacional Básica (NOB/SUAS): 
 

a) regula a Lei Orgânica de Assistência Social e define os conteúdos do Plano Nacional de Assistência Social que 
parametrizam o funcionamento da Assistência Social nos municípios. 

b) foi formulada por deliberação da décima primeira Conferência de Assistência Social, visando a implementação e 
consolidação da Política Nacional de Assistência Social. 

c) tem como finalidade a regulação da execução e do financiamento da Política de Assistência Social no Brasil, no modo 
pactuado entre os entes federados. 

►d) consagra os eixos estruturantes para a realização do pacto a ser efetivado entre os três entes federados e as instâncias 
de articulação, pactuação e deliberação, visando a implementação e consolidação do Sistema Único de Assistência Social 
no Brasil. 

e) orienta o sistema de gestão de pessoas através da promoção e capacitação continuada de gestores e de agentes 
operadores das ações de Assistência Social. 
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38 - A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, apresenta dispositivos gerais que preveem os preceitos que deverão ser 
cumpridos em todo o território nacional na execução da política de saúde no Brasil. Com base nessa legislação, 
identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 

(   ) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício, com a corresponsabilidade dos indivíduos, das famílias e da sociedade. 

(   ) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

(   ) O conceito ampliado de saúde compreende o bem-estar físico, biológico, psíquico e ambiental do indivíduo. 
(   ) A saúde é resultante dos hábitos dos indivíduos, do acesso a renda e escolaridade e da sua relação com o meio 

ambiente. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – V. 
b) F – V – V – V. 
►c) F – V – F – F. 
d) V – V – F – V. 
e) V – F – V – F. 

 
39 - A Lei nº 11.124/2005, que versa sobre habitação, tem entre seus objetivos: 
 

►a) viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável. 
b) definir os beneficiários do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, tendo como critérios a renda e o tempo de 

residência e de trabalho do candidato no município. 
c) definir mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de novas unidades habitacionais pelas famílias com renda 

mensal de até 10 (dez) salários mínimos. 
d) estimular a produção ou aquisição de novas unidades habitacionais em áreas urbanas. 
e) facilitar a aquisição do imóvel residencial por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida. 

 
40 - No âmbito da Política Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente – é órgão: 
 

a) central da Secretaria Especial do Meio Ambiente do Ministério do Interior, à qual cabe promover, disciplinar e avaliar 
práticas voltadas à preservação das florestas e matas. 

b) setorial integrado da Administração Pública Estadual. 
c) seccional responsável pela execução de programas e projetos e de controle e fiscalização das atividades suscetíveis de 

degradarem a qualidade ambiental. 
d) vinculado ao Estado, que tem como finalidade a participação da sociedade civil na formulação das políticas públicas de 

meio ambiente. 
►e) superior do Sistema Nacional de Meio Ambiente, com a função de assistir o Presidente da República na formulação de 

diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. 
 

 
 




