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TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“A VIDA É A ARTE DO ENCONTRO, EMBORA HAJA TANTO
DESENCONTRO PELA VIDA.” (Vinícius de Moraes)

ATENÇÃO
Este caderno contém quarenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de
resposta – A, B, C, D e E.

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.
Por motivo de segurança:


O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.



Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.



O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.



Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus
pertences.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 4

Questão 1

Num período composto, as orações se interligam mediante
dois processos sintáticos universais: a coordenação e a
subordinação.
Analise as quatro orações:

A linguagem ideal seria aquela em que cada palavra
(significante) designasse ou apontasse apenas uma coisa,
correspondesse a uma só ideia ou conceito, tivesse um só
sentido (significado). Como isso não ocorre em nenhuma
língua conhecida, as palavras são, por natureza,
enganosas, porque são:
(A) hiperativas.
(B) polissêmicas.
(C) monossilábicas.
(D) ácidas.
(E) biunívocas.

A alternativa que define a sequência correta é:

Questão 2

Nesta narrativa, o sentido da palavra explicando é:
(A) ensinando.
(B) significando.
(C) abrindo.
(D) justificando.
(E) lecionando.

Questão 3
São várias as funções que as orações subordinadas
exercem em outra. As três famílias de orações
subordinadas são:
(A) substantivas; adjetivas; e adverbiais.
(B) monocromáticas; adjetivas; e adverbiais.
(C) substantivas; musicais; e adverbiais.
(D) substantivas; adjetivas; e recíprocas.
(E) recíprocas; musicais; e adverbiais.

Assistente Social

(A) (1) coordenação.
(2) coordenação.
(3) coordenação.
(4) subordinação.
(B) (1) subordinação.
(2) subordinação.
(3) coordenação.
(4) subordinação.
(C) (1) coordenação.
(2) subordinação.
(3) subordinação.
(4) subordinação.
(D) (1) coordenação.
(2) subordinação.
(3) coordenação.
(4) subordinação.
(E) (1) coordenação.
(2) subordinação.
(3) coordenação.
(4) coordenação.
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Questão 5

Questão 6

Do ponto de vista discursivo, há três processos sintáticos
que apresentam um grau crescente de conexão: parataxe;
hipotaxe; e subordinação.

Em geral, o parágrafo padrão, aquele de estrutura mais
comum e mais eficaz, consta de duas ou três partes:
introdução; desenvolvimento; e, em parágrafos mais
extensos ou de maior complexidade, conclusão. A
introdução apresenta a ideia-núcleo, de maneira sumária e
sucinta, e é denominada tópico frasal. O desenvolvimento
é a explanação da ideia- núcleo.
Analise o texto:

Sobre este tema, analise as afirmativas.
I - As estruturas paratáticas podem-se apresentar
justapostas ou coordenadas. As coordenadas se
caracterizam pela ausência de um elemento
conector, enquanto as justapostas apresentam,
formalmente, um conectivo.
II - As estruturas hipotáticas incluem as orações relativas
apositivas e as adverbiais da gramática tradicional.
III - As estruturas subordinadas abrangem as cláusulas
completivas e as relativas restritivas. Essas cláusulas
funcionam como argumento externo ou argumento
interno de uma outra oração, a matriz, ou como
modificadores de um nome dessa oração.
Está (ão) correta (s):
(A) somente I.
(B) somente II.
(C) somente I e III.
(D) somente II e III.
(E) I, II e III.

Assistente Social

Qual o período que constitui o tópico frasal?
(A) Somos os iniciadores, os ensaiadores, os
experimentadores de uma das mais amplas, profundas
e graves empresas que ainda se acharam em mãos da
humanidade.
(B) Os navegadores das descobertas que chegaram até nós
impelidos pela vibração matinal da Renascença,
cumpriram um feito que terminava com o triunfo na luz
da própria glória; belo era o país que descobriram,
opulenta a terra que pisavam, maravilhoso o mundo
que em redor se desdobrava; podiam voltar, contentes,
que tudo para eles se cumprira.
(C) O Brasil é a primeira grande experiência que faz na
história moderna a espécie humana para criar um
grande país independente, dirigindo-se por si mesmo,
debaixo dos trópicos.
(D) Os navegadores das descobertas que chegaram até nós
impelidos pela vibração matinal da Renascença,
cumpriram um feito que terminava com o triunfo na luz
da própria glória.
(E) Belo era o país que descobriram, opulenta a terra que
pisavam, maravilhoso o mundo que em redor se
desdobrava; podiam voltar, contentes, que tudo para
eles se cumprira.
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Questão 7

Questão 9

As figuras de linguagem não são meros adornos em um
texto, sobretudo para aqueles que adotam a linguagem
literária. As figuras de linguagem podem ser consideradas
como uma maneira de aperfeiçoar o comportamento
intelectual e o uso mais eficaz da linguagem. São
consideradas categorias de figuras de linguagem: as figuras
de construção ou sintaxe; figuras de palavras e/ou figuras
de pensamento; e figuras de som. Na categoria figuras de
construção ou sintaxe, entre outras, estão:

Os sinais de pontuação representam os recursos atribuídos
à escrita. Dentre suas muitas finalidades, está a de
reproduzir pausas e entonações da fala.

(A) diácope –paronomásia–hipérbole – cacofonia.
(B) anacoluto – circunlóquio – diácope – assíndeto.
(C) cacofonia – circunlóquio –paronomásia – assíndeto.
(D) antítese – circunlóquio – diácope – assíndeto.
(E) anacoluto –hipérbole–paronomásia – antítese.

Questão 8
O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa publicado no
DECRETO Nº 6.583, DE 29 DE SETEMBRO DE 2008, define a
acentuação gráfica. Considerando o conteúdo desse
acordo, estão corretas todas as palavras da alternativa:
(A) vôo / ideia / frequente / contra cheque / contra
ataque.
(B) voo / idéia / freqüente / contracheque / contra-ataque.
(C) voo / ideia / frequente / contra-cheque / contraataque.
(D) voo / idéia / frequente / contra-cheque / contra
ataque.
(E) voo / ideia / frequente / contracheque / contra-ataque.

A vírgula tem as seguintes finalidades:
(1) Separar termos que possuem a mesma função sintática
na oração.
(2) Isolar o vocativo.
(3) Isolar o aposto.
(4) Isolar termos antecipados, como complemento ou
adjunto.
Analise as frases:
(--) Então, minha cara, não há mais o que se dizer!
(--) O menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, dormiu.
(--) Uma vontade indescritível de beber água, eu senti
quando olhei para aquele copo suado!
(--) O João, ex-integrante da comissão, veio assistir à
reunião.
A alternativa que apresenta a sequência correta é:
(A) (1) (2) (3) (4).
(B) (2) (4) (3) (1).
(C) (4) (1) (3) (2).
(D) (2) (4) (1) (3).
(E) (2) (1) (4) (3).

Questão 10
“Quando o verbo da fala está no presente do indicativo e o
da oração justaposta, no pretérito perfeito, o primeiro vai
para o pretérito imperfeito do mesmo modo, mas o
segundo não sofre alteração.”
(Extraído de: GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna:
aprenda a escrever, aprendendo a pensar. Rio de Janeiro: 2010,
p.153.)

Com base no trecho de texto e no quadro, a alternativa
que apresenta as palavras adequadas, na sequência
correta, para completar as frases, no discurso direto e no
discurso indireto, é:
(A) Estou – estava.
(B) Estou – estaria.
(C) Estive – estaria.
(D) Estava – estava.
(E) Estou – estive.

Assistente Social
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ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Questão 11
O Art. 6º da Lei Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950, define
os crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos
poderes legislativo e judiciário e dos poderes
constitucionais dos Estados. Entre eles estão:
I - tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a reunião
ou tentar impedir por qualquer modo o funcionamento de
qualquer de suas Câmaras.
II - usar de violência ou ameaça contra algum
representante da Nação para afastá-lo da Câmara a que
pertença ou para coagí-lo no modo de exercer o seu
mandato bem como conseguir ou tentar conseguir o
mesmo objetivo mediante suborno ou outras formas de
corrupção.
III - violar as imunidades asseguradas aos membros do
Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas dos
Estados, da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal e
das Câmaras Municipais.
IV – NÃO permitir que força estrangeira transite pelo
território do país ou nele permaneça quando a isso se
oponha o Congresso Nacional.
Está (ão) correta (s):
(A) somente I.
(B) somente I e II.
(C) somente III e IV.
(D) somente I, II e III.
(E) I, II, III e IV.

Assistente Social

IBADE

Questão 12
A Lei nº 1.079/50 - Lei dos Crimes de Responsabilidade no
artigo 78º define que o Governador será julgado nos
crimes de responsabilidade, pela forma que determinar a
Constituição do Estado, e não poderá ser condenado senão
à perda do cargo, com inabilitação até cinco anos, para o
exercício de qualquer função pública, sem prejuízo da ação
da justiça comum.
Analise as afirmativas:
I - Quando o tribunal de julgamento for de jurisdição
mista, serão iguais, pelo número, os representantes
dos órgãos que o integrarem, excluído o Presidente,
que será o Presidente do Tribunal de Justiça.
II - Em qualquer hipótese, só poderá ser decretada a
condenação pelo voto de 1 (um) terço dos membros
de que se compuser o tribunal de julgamento.
III - Nos Estados onde as Constituições não determinarem
o processo nos crimes de responsabilidade dos
Governadores, aplicar-se-á o disposto nesta lei,
devendo, porém, o julgamento ser proferido por um
tribunal composto de cinco membros do Legislativo e
de cinco desembargadores, sob a presidência do
Presidente do Tribunal de Justiça local, que terá
direito de voto no caso de empate. A escolha desse
Tribunal será feita: a dos membros do legislativo,
mediante eleição pela Assembléia; a dos
desembargadores, mediante sorteio.
IV - Esses atos deverão ser executados dentro de cinco dias
contados da data em que a Assembléia enviar ao
Presidente do Tribunal de Justiça os autos do
processo, depois de decretada a procedência da
acusação.
Está (ão) correta (s):
(A) somente I.
(B) somente I e II.
(C) somente III e IV.
(D) somente I, II e III.
(E) somente I, III e IV.
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Questão 13

Questão 15

O anexo ao Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal), CAPÍTULO I, Seção I, trata das Regras
Deontológicas. O item XII destas regras define que:

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu
Título I, ao tratar dos Princípios fundamentais, no seu
Artigo primeiro, tematiza que a República Federativa do
Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal; e que se constitui em
Estado Democrático de Direito. Tem como fundamentos:

(A) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência
dos princípios morais são primados maiores que devem
nortear o servidor público, seja no exercício do cargo
ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da
vocação do próprio poder estatal.
(B) A remuneração do servidor público é custeada pelos
tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até
por ele próprio, e por isso se exige, como
contrapartida, que a moralidade administrativa se
integre no Direito, como elemento indissociável de sua
aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como
conseqüência, em fator de legalidade.
(C) Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o
poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da
mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade
humana, quanto mais a de uma Nação.
(D) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante
a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao
seu próprio bem-estar, já que, como cidadão,
integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode
ser considerado como seu maior patrimônio.

(A) a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa
humana; os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa; e o pluralismo político.
(B) a soberania; a cidadania; a não-intervenção; os valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa; e o pluralismo
político.
(C) o repúdio ao terrorismo e ao racismo; a dignidade da
pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa; e o pluralismo político.
(D) a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa
humana; os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa; e o alistamento militar.
(E) a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa
humana; os valores religiosos e familiares; e o
pluralismo político.

(E) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de
trabalho é fator de desmoralização do serviço público,
o que quase sempre conduz à desordem nas relações
humanas.

Questão 14
O anexo ao Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal), CAPÍTULO I, Seção II, trata Dos Principais Deveres
do Servidor Público. Entre estes deveres fundamentais
NÃO ESTÁ CORRETO:
(A) manter-se atualizado com as instruções, as normas de
serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce
suas funções.
(B) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências
específicas da defesa da vida e da segurança coletiva.
(C) dificultar a fiscalização de todos os atos ou serviços por
quem de direito.
(D) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas
ao exercício da função.
(E) ter consciência de que seu trabalho é regido por
princípios éticos que se materializam na adequada
prestação dos serviços públicos.

Assistente Social
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INFORMÁTICA BÁSICA
Questão 16
Em uma manutenção de rotina usam-se os comandos em
momentos de monitoração e urgência. Qual o comando no
modo de texto do Linux que lista todos os arquivos de um
diretório?
(A) DF
(B) CD
(C) MKDIR
(D) RM
(E) LS

Questão 17
Um sistema de arquivo (file system, do inglês) é um
conjunto de estruturas lógicas, ou seja, feitas diretamente
via software, que permite ao sistema operacional ter
acesso e controlar os dados gravados no disco. No sistema
operacional Windows 10, qual o sistema de arquivos
utilizado?
(A) FAT16
(B) EXT4
(C) FAT32
(D) APFS
(E) NTFS

IBADE

Questão 18
Um software é considerado livre quando atende a quatro
tipos de liberdades definidas pela Free Software
Foundation. Qual alternativa abaixo contém todas as
liberdades necessárias para caracterizar um software como
livre?
(A) Liberdade para uso em qualquer finalidade / liberdade
para estudar e adaptar o software / liberdade para
redistribuir cópias / liberdade para modificar e
distribuir o código
(B) Liberdade para determinar áreas de utilização do
software / liberdade para estudar e adaptar o software
/ liberdade para redistribuir cópias / liberdade para
modificar e distribuir o código
(C) Liberdade para estudar e adaptar o software /
liberdade para modificar e distribuir o código /
liberdade para redistribuir cópias / liberdade para
especificar em qual tecnologia deve ser utilizado
(D) Liberdade para determinar o uso do software /
liberdade para modificar e distribuir o código /
liberdade para estudar e adaptar o software / liberdade
para redistribuir cópias
(E) Liberdade para uso em qualquer finalidade / liberdade
para estudar e adaptar o software / liberdade para
redistribuir cópias / liberdade para determinar quais
modificações podem ser feitas no software

Questão 19
O byte e seus múltiplos operam como contadores de um
volume de dados em um computador ou sistema
computacional. UM Terabyte equivale a quantos
gigabytes?
(A) 256
(B) 512
(C) 1024
(D) 2048
(E) 4096

Questão 20
Na computação, um protocolo é uma convenção que
controla e possibilita conexão, comunicação, transferência
de dados entre dois sistemas computacionais. Qual das
alternativas representa o principal protocolo utilizado na
comunicação entre computadores em rede sob o qual
assenta a internet?
(A) POP3
(B) TCP
(C) SMTP
(D) IMAP
(E) DNS

Assistente Social
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 21
Segundo Iamamoto (2009: 07-08), na atuação profissional
do Assistente Social existe um “...dilema condensado na
inter-relação entre projeto profissional e estatuto
assalariado”. Para ela, suas ações profissionais são
socialmente legitimadas pela formação acadêmica de nível
universitário e pelo aparato legal e organizativo que
regulam o exercício de uma “profissão liberal” na
sociedade. Sobre isso, é correto dizer que aquela
autonomia é:
(A) condicionada pelas lutas hegemônicas presentes na
sociedade.
(B) plena em países socialistas.
(C) plena em países capitalistas.
(D) determinada pela área em que o Assistente Social atua.
(E) materializada a partir de determinada faixa salarial.

Questão 22
Para Minayo (2001:18), “A teoria é construída para explicar
ou compreender um fenômeno, um processo ou um
conjunto de fenômenos e processos. Este conjunto citado
constitui o domínio empírico da teoria, pois esta tem
sempre um caráter abstrato. Nenhuma teoria, por mais
bem elaborada que seja, dá conta de explicar todos os
fenômenos e processos. O investigador separa, recorta
determinados aspectos significativos da realidade para
trabalhá-los, buscando interconexão sistemática entre
eles. Teorias, portanto, são explicações parciais da
realidade.”. Para a autora, a teoria cumpre quatro funções
muito importantes. Marque a alternativa que corresponde
a uma destas funções das teorias.
(A) Representam relações abstratas entre coisas, fatos,
fenômenos e/ou processos.
(B) Ajudam a ampliar o problema e as perguntas.
(C) São capazes de sugerir questões reais.
(D) Analisam diretamente os dados.
(E) Colaboram para esclarecer melhor o objeto de
investigação.

Assistente Social

IBADE

Questão 23
Para Couto (2009: 10) certos elementos “... articulados,
sustentam a intervenção profissional e, ao serem
anunciados e reafirmados, tanto na instância institucional
como na relação com os cidadãos usuários do trabalho do
assistente social, contribuem para a constituição da
identidade profissional.”. Para ela, é fundamental reforçar
a ideia da compreensão significativa da realidade social e
da intervenção criativa e não da atuação manualesca,
tecnicista e automática.
Os elementos a que a autora se refere são:
(A) os princípios fundamentais do código de ética
profissional.
(B) os princípios fundamentais da lei de regulamentação da
profissão.
(C) os artigos do código de ética.
(D) os artigos do Projeto Ético Político do Serviço Social.
(E) os artigos do Projeto Profissional de Ruptura.

Questão 24
De acordo com Bobbio (2004), é possível pensar em ao
menos quatro gerações de direitos. Faça a associação
correta das colunas:
1. Direitos de primeira geração.
2. Direitos de segunda geração.
3. Direitos de terceira geração.
4. Direitos de quarta geração.
I. (...)Direitos de solidariedade ou difusos, como o direito
......a um meio ambiente livre de poluição.
II. (...) Direitos civis e políticos.
III. (...)Direitos de coletividades, como direitos a
......identidades culturais, de gênero, de raça, etc.
IV. (...)Direitos sociais.
A sequência correta é:
(A) I - 4; II - 1; III- 3; IV – 2
(B) I - 1; II - 2; III- 3; IV – 4
(C) I - 2; II - 3; III- 4; IV – 1
(D) I - 3; II - 4; III- 1; IV – 2
(E) I - 4; II - 3; III- 1; IV – 2
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Questão 25

Questão 27

Segundo Iamamoto (2009, p.10) “A literatura recente sobre
os fundamentos do trabalho profissional vem enfatizando
a natureza qualitativa dessa atividade profissional,
enquanto ação orientada a um fim como resposta às
necessidades sociais, materiais ou espirituais (condensadas
nas múltiplas expressões da questão social) de segmentos
sociais das classes subalternas na singularidade de suas
vidas: indivíduos e suas famílias, grupos com recortes
específicos. Parece haver consenso de que se trata de uma
atividade inscrita predominantemente no terreno político e
ideológico, com refrações nas condições materiais de
existência dos sujeitos via serviços, programas e projetos
implementados pelas políticas públicas...”.
Para a autora, é necessário, por um lado, romper com
algumas leituras da realidade e, por outro, assegurar
determinado elemento para que a luta seja realmente
democrática.
Marque
a
alternativa
abaixo
que
expresse,
respectivamente, esta leitura a ser evitada e este elemento
para a democracia:

De acordo com Gohn (2010: 07), “os movimentos e redes
estão sempre se recriando”. Sobre tal afirmação é possível
dizer que:

(A) eliminação de todo o desperdício de esforço humano.
(B) fatalismo e messianismo.
(C) empreendimento coletivo e fatalismo.
(D) fatalismo e empreendimento coletivo.
(E) voluntarismo e pragmatismo.

Questão 26
Para Milton Santos (2008), há potencialidades positivas e
negativas no processo de globalização. O autor distingue
ao menos três formas de classificá-la e explicá-la. 1. A
“globalização como perversidade”; 2. a “globalização como
fábula” e 3. “uma outra globalização”. Marque a
alternativa que respectivamente corresponde a cada uma
dessas possibilidades elencadas.
(A) 1. A globalização como pode ser; 2. A globalização
como ela é; 3. A globalização como nos é mostrada.
(B) 1. A globalização como pode ser; 2. A globalização
como nos é mostrada; 3. 2. A globalização como ela é.
(C) 1. A globalização como ela é; 2. A globalização como
nos é mostrada; 3. A globalização como pode ser.
(D) 1. A globalização como nos é mostrada; 2. A
globalização como ela é; 3. A globalização como pode
ser.
(E) 1. A globalização como nos é mostrada; 2. A
globalização como pode ser; 3. A globalização como ela
é.

Assistente Social

(A) os movimentos sociais e as redes são o resultado da
ação dos homens na sociedade e têm caráter histórico.
Considerando-se que a história não é estática e, desta
forma, as necessidades humanas mudam, os
movimentos sociais e as redes correspondem a estas
mudanças.
(B) os movimentos sociais e as redes estão sempre
mudando porque os seres humanos são sempre os
mesmos, sendo a história um fator irrelevante para
analisar os movimentos sociais.
(C) os movimentos sociais são sempre os mesmos, mas as
redes estão sempre se recriando, principalmente
depois do último processo de globalização.
(D) é importante organizar listagens de tipos de
movimentos sociais, mas não de forma enciclopédica.
(E) é desnecessário pensar a história dos movimentos
sociais e das redes devido à falta de importância destas
temáticas na atualidade. Parece mais importante
pensar o poder das mídias e das representações
simbólicas que nos auxiliam a transmitir mensagens.

Questão 28
Segundo Chiavenato (2003: 57) “O instrumento básico
para se racionalizar o trabalho dos operários era o estudo
de tempos e movimentos (motion-time study). O trabalho
é executado melhor e mais economicamente por meio da
análise do trabalho, isto é, da divisão e subdivisão de todos
os movimentos necessários à execução de cada operação
de uma tarefa”.
O estudo dos tempos e movimentos permite a
racionalização do método de trabalho do operário e a
fixação dos tempos-padrão para execução das tarefas. Traz
outras vantagens adicionais, EXCETO UMA:
(A) eliminação de todo o desperdício de esforço humano e
dos movimentos inúteis.
(B) racionalização da seleção e adaptação dos operários à
tarefa.
(C) facilidade de supervisão, permitindo que cada
supervisor controle um número maior de
subordinados.
(D) facilidade no treinamento dos operários e melhoria da
eficiência e rendimento da produção pela
especialização das atividades.
(E) distribuição uniforme do trabalho para que não haja
períodos de falta ou excesso de trabalho.
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Questão 29

Questão 31

Para Boschetti (2009: 12-13), no processo de análise e
avaliação de políticas sociais, é possível sinalizar alguns
aspectos que constituem elementos empíricos importantes
para delineamento do quadro institucional que conforma a
política ou programa social avaliado. Todos os aspectos
abaixo são elementos considerados importantes pela
autora, EXCETO UM:

Segundo Behring e Boschetti (2011), o liberalismo é
composto de alguns elementos/preceitos essenciais que
ajudam a compreender a reduzida intervenção estatal na
forma de políticas sociais no respectivo período histórico,
político e intelectual.
Marque V para Verdadeiro e F para Falso.

(A) os direitos e benefícios estabelecidos e assegurados.
(B) o financiamento (quais são as fontes, os montantes e
os gastos).
(C) a gestão (quais são as formas de organização).
(D).o controle social democrático (como se dá a
participação da sociedade civil).
(E) o tipo de política social (políticas decorrentes de
movimentos culturais são irrelevantes).

Questão 30
De acordo com Potyara A. Pereira (2009), “Nos governos
neoliberais onde predominam as políticas monetárias e de
agroexportação, as condições sociais da maioria da
população não mudam (não se estimula a reforma agrária,
a geração de empregos, mas sim a especulação financeira)
e gera-se a necessidade de políticas de assistência”.
Para a autora, neste modelo, é certo afirmar que:
(A) As estruturas que criam a exclusão social se alteram
progressivamente.
(B) As políticas sociais podem ter impacto positivo sobre a
força dos movimentos sociais.
(C) A política social só terá sentido se for controlada pelas
classes dominantes.
(D) A política social sempre acontecerá como resultado de
interesses conflitantes na sociedade capitalista.
(E) Política Social e Welfare State são sinônimos.

1) (...) Predomínio do individualismo.
2).(...).O bem estar individual maximiza o bem estar
.....coletivo.
3) (...) Predomínio da liberdade e colaboração.
4) (...) Naturalização da abundância.
5) (...) Predomínio da lei da necessidade.
A sequência correta é:
(A) 1 - V, 2 - V, 3 - F, 4 - F, 5 – V.
(B) 1 - F, 2 - V, 3 - F, 4 - F, 5 – V.
(C) 1 - F, 2 - F, 3 - F, 4 - F, 5 - V.
(D) 1 - V, 2 - V, 3 - F, 4 - V, 5 – V.
(E) 1 - F, 2 - V, 3 - V, 4 - V, 5 – V.

Questão 32
Sobre os conhecimentos gerais da profissão Serviço Social,
analise as afirmativas:
I.

II.

III.

Na formação social brasileira, o capitalismo assume
características particulares se comparado com
outras nações. De acordo com Josiane Santos
(2013), são elas: o caráter conservador da
modernização; os processos de revolução passiva; a
ausência da ação estatal para a constituição do
capitalismo brasileiro.
No Brasil, a expansão do capitalismo tem como
base a especulação fundiária, uma vez que, caso a
massa de imigrantes tivesse acesso fácil a terras, o
capital não encontraria a força de trabalho de que
precisava.
A expressão “desenvolvimento desigual e
combinado” refere-se ao modelo com vistas a
maximizar a taxa de lucros dos países capitalistas
centrais.

Está (ão) correta(s).
(A) I, II e III.
(B) somente I.
(C) somente II.
(D) somente III.
(E) somente II e III.

Assistente Social
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Questão 33

Questão 35

Leia as seguintes proposições:

Quanto às relações com assistentes sociais e outros/as
profissionais, é vedado ao/à assistente social intervir na
prestação de serviços que estejam sendo efetuados por
outro/a profissional, mesmo que:

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e
das demandas políticas a ela inerentes - autonomia,
emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais.
II. Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes
profissionais democráticas existentes e suas expressões
teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento
intelectual.
III. Exercício do Serviço Social com liberdade de expressão
sem ser impedido de discriminar por questões de inserção
de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade,
orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição
física.
Constituem Princípios Fundamentais do Código de Ética
Profissional do Serviço Social:
(A) somente I.
(B) somente II.
(C) somente III.
(D) somente I e II.
(E) I, II e III.

Questão 34
São deveres do/a assistente social, EXCETO:
(A) desempenhar suas atividades profissionais com
eficiência e responsabilidade, observando a legislação
em vigor.
(B) utilizar seu número de registro no Conselho Regional
no exercício da Profissão.
(C) abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que
caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o
policiamento dos comportamentos, denunciando sua
ocorrência aos órgãos competentes.
(D) participar de programas de socorro à população em
situação de calamidade pública, no atendimento e
defesa de seus interesses e necessidades.
(E) substituir profissional que tenha sido exonerado/a por
defender os princípios da ética profissional, enquanto
perdurar o motivo da exoneração, demissão ou
transferência.

Assistente Social

(A) a pedido desse/a profissional.
(B) em caso de urgência, seguido da imediata comunicação
ao/à profissional.
(C) se tratar de trabalho multiprofissional adotado.
(D) em situação solicitada pela instituição.
(E) em caso de a intervenção fazer parte da metodologia.

Questão 36
De acordo com o artigo 5º do Código de Ética profissional
do Serviço Social, constituem atribuições privativas do
Assistente Social:
(A) participar em sociedades científicas e em entidades
representativas e de organização da categoria que
tenham por finalidade, respectivamente, a produção de
conhecimento, a defesa e a fiscalização do exercício
profissional.
(B) apoiar e/ou participar dos movimentos sociais e
organizações populares vinculados à luta pela
consolidação e ampliação da democracia e dos direitos
de cidadania.
(C) elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e
comissões julgadoras de concursos ou outras formas de
seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam
aferidos conhecimentos inerentes ao Serviço Social.
(D) apresentar à justiça, quando convocado na qualidade
de perito ou testemunha, as conclusões do seu laudo
ou depoimento, sem extrapolar o âmbito da
competência profissional e violar os princípios éticos
contidos neste Código.
(E) comparecer perante a autoridade competente, quando
intimado/a a prestar depoimento, para declarar que
está obrigado/a a guardar sigilo profissional nos termos
deste Código e da Legislação em vigor.
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Questão 37

Questão 39

Segundo Barroco (2009), “A ética profissional é uma
dimensão específica do Serviço Social, suas determinações
são mediadas pelo conjunto de necessidades e
possibilidades, de demandas e respostas que legitimam a
profissão na divisão social do trabalho da sociedade
capitalista, marcando a sua origem e a sua trajetória
histórica.”.
Para ela, a ética profissional se objetiva:

De acordo com a Lei Nº 8.742/1993 (LOAS), a assistência
social rege-se pelos seguintes princípios:

(A) como ação moral, através das filosofias e teorias que
fundamentam sua intervenção.
(B) como normatização de deveres e valores, através da
prática profissional.
(C) como teorização ética, através do código de Ética
Profissional.
(D) como ação éticopolítica, através das teorias que
fundamentam sua reflexão.
(E) em formas não necessariamente puras e/ou absolutas,
e sua realização depende de uma série de
determinações, não se constituindo na mera
reprodução da intenção dos seus sujeitos.

Questão 38
Segundo
Barroco
(2011),
no
contexto
do
neoconservadorismo brasileiro existe uma “ideologia na
guerra ao narcotráfico: uma herança da doutrina de
segurança nacional usada na ditadura: a ideologia da
guerra contra o inimigo interno. Na guerra atual o discurso
é moral e religioso: a droga aparece como uma metáfora
diabólica contra a civilização cristã: uma cruzada contra o
mal, uma guerra santa contra o traficante herege.” Para a
autora, esta política de tolerância zero e Estado Policial
seguem a lógica:
(A) neofascista reproduzida nos EUA e na Europa.
(B) neoestalinista reproduzida na Rússia e na China.
(C) neonazista reproduzida na Alemanha e na Croácia.
(D) neocolonialista reproduzida em Portugal e na Espanha.
(E) neodesenvolvimentista reproduzida nos EUA e na
China.

Assistente Social

(A) supremacia do atendimento às necessidades sociais de
acordo com as exigências de rentabilidade econômica.
(B) universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o
destinatário da ação assistencial alcançável pelas
demais políticas públicas.
(C) respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao
seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se
qualquer comprovação de necessidade.
(D) igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se
equivalência às populações suburbanas e rurais.
(E) divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e
projetos assistenciais, bem como dos recursos
oferecidos pelo Poder Privado e dos critérios para sua
concessão.

Questão 40
De acordo com a Constituição Federal de 1988 e a Lei Nº
8.742/1993 (LOAS), a Assistência Social é:
(A) direito do cidadão, dever do Estado, política social não
contributiva e faz parte do tripé da Seguridade Social
juntamente com a Política de Saúde e a Previdência
Social.
(B) dever do cidadão, direito do Estado e Política Social não
contributiva que provê os mínimos sociais.
(C) direito do cidadão, dever do Estado e Política de
Seguridade Social contributiva e universal.
(D) direito do cidadão, dever do Estado, política social não
contributiva e faz parte do tripé da Seguridade Social
juntamente com a Política de Educação e a Previdência
Social.
(E) dever do cidadão, direito do Estado e Política Social
contributiva que provê os mínimos sociais.
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