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TARDE

Verifique se o código da prova é o mesmo
do seu cartão de respostas
Duração da prova:

4 horas

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

“O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente.”

(Mahatma Gandhi)
ATENÇÃO
Este caderno contém cem questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta
(A, B, C, D, 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 a 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.

BOA PROVA!

IBADE

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE - ISE-AC

IBADE

Questão 3

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.
VEJO A VIDA

A vida tem duas faces:
positiva e negativa
o passado foi duro
mas deixou o seu legado
(...)
Aceitar suas limitações
e me fazer pedra de segurança
dos valores que vão desmoronando.
Nasci em tempos rudes
aceitei contradições
lutas e pedras
como lições de vida
e delas me sirvo.
Aprendi a viver.

Na frase “A Cidade Luz continua atraindo visitantes do mundo
todo.”, há a seguinte figura de linguagem:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

metáfora.
perífrase.
metonímia.
eufemismo.
hipérbole.

Questão 4
No trecho “aceitei contradições / lutas e pedras / como lições de
vida”, a palavra destacada tem o seguinte valor semântico:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

causal.
alternativo.
conclusivo.
concessivo.
comparativo.

Questão 5
Nos versos “e me fazer pedra de segurança / dos valores que vão
desmoronando”, a oração grifada se classifica como:

Cora Coralina

Questão 1
O texto de Cora Coralina apresenta uma linguagem de sentido:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

informativo.
denotativo.
conotativo.
coloquial.
metalinguístico.

Questão 2
A ideia central do texto, defendida pelo eu lírico é:
(A) A vida tem duas faces, mas devemos valorizar apenas a face
positiva, que nos traz alegrias.
(B) A vida tem duas faces, mas devemos rejeitar a face negativa,
pois seu legado é duro e rude.
(C) Aceitar as limitações da vida e suas contradições é ver os
valores desmoronarem.
(D) Aprender a viver é escolher o legado positivo da vida,
renegando os aspectos negativos.
(E) A face negativa da vida deixou legado de aprendizagens, o
que recupera a ideia de face positiva, ensinando a viver.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

subordinada adverbial.
subordinada adjetiva.
subordinada substantiva.
coordenada sindética.
coordenada assindética.

Questão 6
Em “O poeta foi pego em flagrante, recordando suas dores.” A
palavra destacada tem o seu parônimo correspondente em
fragrante. Dentre as opções abaixo, a que NÃO apresenta par de
parônimos é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pequenez/pequinês.
ótico/óptico.
delatar/dilatar.
despercebida/desapercebida.
acender/ascender.
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Questão 7
Ao longo da composição de Cora Coralina, os elementos coesivos
desempenham funções primordiais na construção das relações
semânticas. Observe as afirmativas abaixo.
I – Os elementos coesivos seu/suas/delas (marcados no texto)
correspondem, respectivamente, aos referentes passado/vida
/lições de vida.
II – Na primeira estrofe, os versos 3 e 4 relacionam argumentos
que se articulam por um conector de oposição.
III – No verso 6, encontramos um elemento coesivo de valor
adversativo.
IV - No penúltimo verso, o elemento coesivo encontrado
introduz oração coordenada.
A alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas é:
(A) I, II.
(B) II, III.
(C) III, IV.
(D) I, II, IV.
(E) I, III, IV.
Questão 8
Nos versos “Aceitar suas limitações / e me fazer pedra de
segurança”, as palavras grifadas sofreram o seguinte processo de
formação:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

derivação sufixal.
derivação parassintética.
derivação prefixal.
derivação regressiva.
derivação imprópria.

Questão 9
Em “Quão boas lembranças haveria, se não tivessem chegado
aqueles tempos duros e rudes", o verbo destacado encontra-se
no seguinte tempo verbal:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pretérito perfeito simples do modo indicativo.
pretérito mais-que-perfeito do modo subjuntivo.
pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.
pretérito mais-que-perfeito composto do modo indicativo.
pretérito Imperfeito do modo subjuntivo.

Questão 10
Assinale a opção correta quanto à regência verbal:
(A) Assisti o seu desassossego ao se deparar com aquela cena
violenta junto aos menores.
(B) Não lhe conheço bem para entregar uma encomenda de tão
grande relevância.
(C) O médico queria ajudar a ele naquela situação, mas a família
resistiu.
(D) Assiste-lhe o direito de reclamar sobre o preço injustificável
daquele produto.
(E) Informei-o que não havia problema de chegar tarde.
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IBADE

RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO
Questão 11
Uma empresa tem 100 funcionários. Sabe-se que dentre eles, 47
tem filhos, 62 pessoas têm 30 anos ou mais e, 25 pessoas sem
filho têm menos de 30 anos.
O número de funcionários com menos de 30 anos têm filhos é de:
(A) 13.
(B) 18.
(C) 15.
(D) 28.
(E) 22.
Questão 12
As três irmãs Luana, Márcia e Neide e seus maridos Emerson,
Felipe e Gabriel apresentam as seguintes profissões: arquiteto,
publicitário,
engenheiro,
médico
e
professor,
não
necessariamente nessa ordem.
Um dos casais é composto por dois arquitetos.
Emerson é médico e Márcia é publicitária.
Nenhuma das irmãs é professora.
As profissões das três irmãs são:
(A) Arquiteta, Publicitária e Professora.
(B) Médica, Publicitária e Professora.
(C) Arquiteta, Publicitária e Engenheira.
(D) Arquiteta, Médica e Professora.
(E) Médica, Publicitária e Engenheira.
Questão 13
Considere a sequência abaixo.
EMFN, GMHN, IMJN, ____, MMNN, ...
A alternativa que corresponde ao termo que falta na sequência
é:
(A) LMNO
(B) KMLN
(C) LMKN
(D) JMKN
(E) KLMN
Questão 14
João e Maria decidiram jogar Tenis. Elas apostaram R$ 5,00 em
cada partida. Após o fim das partidas, João ganhou 4 apostas e
Maria ficou com um saldo de R$ 15,00. O número de partidas que
eles jogaram foi de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7.
4.
11.
9.
14.
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IBADE

Questão 15

Questão 19

Em um determinado ano, o mês de setembro teve 5 sábados e 5
domingos. Rodrigo faz aniversário no dia 1° de setembro. Em qual
dia da semana foi o seu aniversário nesse ano?

Considere a sequência abaixo.
10, 25, 70, 205, ....
A alternativa que corresponde ao termo que falta na sequência é:
(A) 610.
(B) 430.
(C) 600.
(D) 470.
(E) 570.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Domingo
Terça-Feira
Quinta-Feira
Sábado
Sexta-Feira

Questão 16
Amanda, Beatriz, Carla, Dani, Érica, Fernanda e Gabriela são
amigas e moram em um prédio de 7 andares de apartamentos.
Cada uma mora em um andar diferente.
Carla não mora no último andar.
Ana e Carla estão separadas pelo andar de uma outra amiga.
Fernanda não mora em um andar de número par e nem abaixo
da Beatriz.
Gabriela e Érica moram em andares de número par.
Beatriz mora no 5º andar.
Dani mora imediatamente abaixo ou acima da Fernanda.
Tem dois andares entre os andares de Ana e Dani e os de Carla e
Érica.
Quantos andares Fernanda tem que descer para visitar Gabriela?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

Questão 20
Pedro sempre vai ao trabalho a pé. Hoje ele fez um caminho mais
longo pois precisava passar em alguns determinados comércios
antes do trabalho. O trajeto de Pedro nessa manhã a partir de
sua casa até o trabalho foi:
- Pedro andou 100m em direção ao norte, e então ele virou à
direita e andou 250m.
- Virou à direita novamente e andou mais 300m, então virou à
esquerda e andou 100m.
- Por fim, ele virou à esquerda e andou 200m.
Considerando que Pedro pode andar em linha reta até o seu
trabalho, Pedro andou a mais nesse dia em comparação ao
trajeto direto para o trabalho:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

950m.
350m.
300m.
600m.
450m.

Questão 17
Considere as afirmações abaixo:
- Se acordar tarde eu não vou à academia.
- Ou eu assisto séries até a madrugada ou eu acordo cedo.
- Se eu assistir séries até a madrugada eu termino todos os
episódios.
- Eu fui à academia.
A partir dessas quatro afirmações, é possível concluir,
logicamente, que:
(A) Eu assisti séries até a madrugada e acordei cedo.
(B) Eu acordei tarde.
(C) Eu assisti séries até a madrugada e não terminei todos os
episódios.
(D) Eu terminei todos os episódios.
(E) Eu acordei cedo.
Questão 18
Juliana estava olhando os álbuns de família quando apontou para
uma fotografia e disse: “Eu não tenho irmã, e a mãe dessa mulher
é filha da minha mãe”. A mulher da fotografia é a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Juliana.
filha da Juliana.
mãe da Juliana.
irmã da Juliana.
neta da Juliana.

ASSISTENTE SOCIAL
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE
Questão 21
A presença de um batelão (embarcação típica dos rios da
Amazônia) próxima à confluência dos rios Negro e Solimões pode
dar a impressão de se tratar de mais um passeio de turistas
interessados em conhecer o famoso Encontro das Águas;
contudo, lá estão pesquisadores de algumas das agências
reguladoras e de pesquisa sobre águas de países que formam a
Bacia Amazônica. Além do Brasil, são países cujos rios formam a
bacia Amazônica:
(A) Bolívia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Argentina,
Venezuela.
(B) Argentina, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Venezuela, Haiti,
Colômbia.
(C) Guiana, Guiana Francesa, Nicarágua, Peru, Venezuela, Haiti,
Colômbia.
(D) Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname,
Venezuela.
(E) Bahamas, Colômbia, Equador, Nicarágua, Peru, Suriname,
Venezuela.
Questão 22
No final do século XIX, a região que hoje conhecemos como
estado do Acre passou por momentos de muita instabilidade;
convencionou-se chamar de Revolução Acriana a revolta dos
seringueiros que, no final do século XIX e início do século 20,
ocupavam o atual Estado do Acre, àquela época pertencente à
Bolívia e:
Adaptação
(https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/revolucaoacreana-bolivia-e-brasil-disputam-o-acre.)

(A) se insurgiram contra o governo boliviano, que cedera
todo aquele território ao truste anglo-americano
Bolivian Syndicate.
(B) se refugiaram na Bolívia para lutar contra o governo
brasileiro.
(C) se insurgiram contra o governo brasileiro, reivindicando o
final da cobrança de taxas sobre a extração da borracha.
(D) se insurgiram contra o governo boliviano, que cedera todo o
território ao Peru em troca das terras ao norte.
(E) o governo do Peru e, também, o governo da Bolívia.

IBADE

Questão 23
Sobre a geografia do Acre, pode-se afirmar que:
(A) está situado na região Norte, seu clima é do tipo
subequatorial marcado por alta pluviosidade e altas
temperaturas, seu relevo é, predominantemente, formado
por planícies, a vegetação do tipo floresta equatorial, típica
das Florestas brasileiras.
(B) está situado na região Norte, seu clima é do tipo Tropical
marcado por baixa pluviosidade e altas temperaturas, seu
relevo é, predominantemente, formado por planaltos, a
vegetação do tipo floresta tropical, típica das Florestas
brasileiras.
(C) está situado na região Norte, seu clima é do tipo Equatorial
marcado por alta pluviosidade e médias temperaturas, seu
relevo é formado por planícies e planaltos, a vegetação do
tipo floresta equatorial, típica da Floresta Amazônica.
(D) está situado na região Centro Norte, seu clima é do tipo sub
equatorial marcado por baixa pluviosidade e altas
temperaturas, seu relevo é formado por planícies e planaltos,
a vegetação do tipo floresta sub equatorial, típica da Floresta
Amazônica.
(E) está situado na região Norte, seu clima é do tipo Equatorial
marcado por alta pluviosidade e temperatura, seu relevo é,
predominantemente, formado por planícies, a vegetação do
tipo floresta equatorial, típica da Floresta Amazônica.
Questão 24
A rede hidroviária do Acre apresenta um grande potencial, ainda
pouco aproveitado por falta de uma estrutura hidro portuária
que ofereça facilidades necessárias à integração intermodal. Os
principais rios navegáveis são: Purus, Acre, Iaco, Juruá, Tarauacá
e Envira. Dentre estes, há um rio em que a navegação é praticada
regularmente desde a sua foz no rio Solimões até a cidade de
Cruzeiro do Sul; nas cheias é navegável, também, de Cruzeiro do
Sul à foz do rio Breu, na fronteira com o Peru. Esse rio conta com
um pequeno porto na cidade de Cruzeiro do Sul. Trata-se do rio:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Acre.
Envira.
Iaco.
Juruá.
Purus.

Questão 25
O único município abaixo que NÃO é fronteiriço com a capital Rio
Branco é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ASSISTENTE SOCIAL

Plácido de Castro.
Bujari.
Assis Brasil.
Porto Acre.
Sena Madureira.



Tipo Z – Página 5

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE - ISE-AC

IBADE

Questão 26

Questão 29

A diversidade étnica dos povos indígenas do Acre está distribuída
entre os municípios de Assis Brasil, Sena Madureira, Manoel
Urbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto
Walter, Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa do Purus e Jordão.
Manoel Urbano e Santa Rosa possuem, juntos, 53 aldeias com 4,7
mil indígenas das etnias:

Acerca das fronteiras e limites no Acre, podemos dizer que:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Jaminawa e Machineri.
Ashaninca e Katukina.
Jaminawa e Jaminawa arara.
Huni Kui (Kaxinawá), Madijá (Kulina).
Puyanawa e Madijá (Kulina).

Questão 27
O Rio Amazonas nasce na Cordilheira do Andes, no Peru, e tem
sua bacia finalizada no Oceano Atlântico, no Brasil. É o único rio
do mundo com uma foz mista. Grande parte do território da
bacia encontra-se em áreas de planícies e planaltos na Região
Norte do Brasil, que abrange os seguintes estados, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Acre.
Amapá.
Amazonas.
Rondônia.
Goiás.

(A) O estado do Acre faz limite internacional com o Chile.
(B) O estado do Amazonas não faz limite com o Acre.
(C) O município de Porto Walter faz fronteira com o estado
do Amazonas.
(D) O município de Feijó faz limite com o Peru.
(E) O estado do Acre faz limite internacional com Bolívia, Peru
e Colômbia.
Questão 30
O Tratado de Petrópolis foi aprovado por Lei federal de 25 de
fevereiro de 1904, incorporando o Acre como território brasileiro.
O principal articulador desse processo e o presidente brasileiros à
época da assinatura do Tratado foram, respectivamente:
(A) José Maria da Silva Paranhos do Rio Branco (Barão do Rio
Branco) / Rodrigues Alves.
(B) Senador Claudio Pinilla/ Severo Fernandes Alonso.
(C) José Augusto de Araújo. / João Goulart.
(D) José Bonifácio de Andrade e Silva/ Marechal Deodoro
da Fonseca.
(E) José Augusto de Araújo/ Rodrigues Alves.

Questão 28
“A ocupação ou desocupação das terras que hoje compreendem
o estado do Acre passou por três grandes marcos migratórios. O
terceiro e último ciclo migratório tem como marco os anos
_________e, dessa feita, não contará com o contingente do
nordeste, e sim, do________. Desde então, o Acre começa a
passar por bruscas mudanças nos
campos econômico, social e cultural. Uma nova proposta
econômica para o Estado – a________, que a princípio se
resumiu mais à ________do que à_________, dada as facilidades
que a __________oferecia, como: manejo fácil e a pouca e barata
mão de obra que requer. Com a___________, mudanças
significativas nos modos de vida da população acreana passam a
acontecer. No campo social, o intenso __________e a formação
das periferias, principalmente na Capital, tornaram-se um dos
mais sérios problemas enfrentados na ocasião e que ainda hoje
repercutem na forma como o espaço urbano está estruturado
(texto
adaptado
de
http://www2.ufac.br/editora/livros/migrantes-sulistas.pdf)
(A) 40/ Norte/ agropecuária/ pecuária/ agricultura / pecuária /
pecuarização / êxodo rural.
(B) 40/ Centro-Sul/ agropecuária/ pecuária/ agricultura /
pecuária / pecuarização / processo de concentração rural.
(C) 60/ Centro- Oeste/ agropecuária/ agricultura/ pecuária /
agricultura / plantação diversificada / êxodo rural.
(D) 70/ Centro-Sul/ agropecuária/ pecuária/ agricultura /
pecuária / pecuarização / êxodo rural.
(E) 80/ Sul/ agropecuária/ agricultura / pecuária / pecuária /
plantação diversificada / êxodo rural.

ASSISTENTE SOCIAL
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ATUALIDADES
Questão 31
Prevista para estar disponível nas 27 capitais brasileiras até julho
de 2022, a internet 5G é vista, tanto pelo governo federal quanto
por empresas de tecnologia e de telecomunicações, como uma
revolução tecnológica abrangente. A implementação desta
tecnologia no Brasil promete trazer diversas inovações que vão se
refletir em maior produtividade, avanços na economia e na
qualidade de serviços.
(https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021)

Além de entretenimento em altíssima qualidade e conectividade
semelhante à encontrada em países desenvolvidos, o padrão 5G
viabiliza inovações dignas de ficção científica tais com:
Icarros autodirigíeis.
IItelefonia celular digital.
IIIprocedimentos médicos a distância.
IVcompartilhamento do acesso à internet para
diversos usuários.
Vautomação completa de linhas de produção.
Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas:
(A) I, III e V.
(B) II, III e V.
(C) I, II e III.
(D) II, IV e V.
(E) II, III e IV.
Questão 32
Em fevereiro deste ano, cerca de dez cidades acreanas foram
atingidas pelas cheias dos rios. O Rio Juruá, por exemplo, chegou
a 14,36 metros. Essa pode ter sido a maior cheia já registrada no
Juruá, desde que o manancial ultrapassou a marca de 14,20
metros em fevereiro de 2017.Neste cenário pode-se afirmar que
o
município
mais
afetado
da
região,
que chegou a decretar situação de emergência com cerca
de 1,2 mil pessoas desalojadas, que tiveram que deixar
suas casas temporariamente foi:
(fonte: https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2021/02/21/)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cruzeiro do Sul.
Capixaba.
Manoel Urbano.
Senador Guiomard.
Xapuri.

IBADE

Questão 33
Leia o texto publicado pela CNN em 15/10/21
(CNN) – Em uma recente manhã de sábado, Cristina Oyarzo, uma
historiadora de 41 anos que mora na cidade costeira de Iquique,
no Chile, perto da fronteira com a Bolívia, estava muito tensa.
Como muitos outros residentes, ela viu nas redes sociais que
haveria uma manifestação anti-imigrantes algumas horas depois
e ficou preocupada que as coisas saíssem do controle. Ela tinha
razão.
Esse pequeno texto mostra um sentimento, aparentemente
apenas de sobrevivência no seu próprio espaço, mas que pode
ser uma manifestação preconceituosa contra pessoas
estrangeiras ou de culturas diferentes. Este sentimento é
denominado:
(A) Xenofilia.
(B) Racismo.
(C) Misoginia.
(D) Misandria.
(E) Xenofobia.
Questão 34
Para combater o coronavírus, a comunidade científica debruçouse em pesquisas, de forma célere, para encontrar uma vacina
com eficácia para fazer frente à dizimação da população mundial
que vinha ocorrendo em 2020. O Brasil já passou da marca de
100 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid.
Durante o processo de vacinação, muitos fatores contribuíram
para atrasos, mudanças de calendário etc., um deles
foi a
aquisição do chamado IFA (Insumo Farmacêutico Ativo)
necessário para produzir os imunizantes e que dependem de
importação. Como o Brasil nunca desenvolveu uma política
governamental efetiva para incentivar a produção dos insumos
farmacêuticos ativos, nosso país viu-se totalmente dependente
da (do):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 35
A questão do porte e da posse de armas está sendo discutida no
país por conta das propostas de mudanças na legislação feitas
pelo presidente Jair Bolsonaro. Atendendo às promessas de
campanha, o presidente da República, por meio de decretos
presidenciais, flexibilizou a posse de armas no Brasil.
Acerca do assunto podem ser feitas as seguintes afirmações:
I - Posse de armas é direito em possuir uma arma de fogo, mas
não de transportá-la.
II- Porte de armas consiste na permissão para andar armado.
III- A posse de arma garante o porte da arma.
Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ASSISTENTE SOCIAL

Rússia e China.
China e Índia.
USA e Rússia.
Rússia e Índia.
USA e China.

I.
II.
III.
I e II.
II e III.
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Questão 36

Questão 39

A operação Lava Jato foi o maior escândalo de lavagem e desvio
de dinheiro da história brasileira; entretanto viu seu fim em
março de 2021, quando o Supremo Tribunal Federal (STF)
determinou
a
anulação
das
decisões
no
caso.
(https://www.todamateria.com.br/atualidades-enem/).
Pode-se afirmar que a decisão do STF:
IReconheceu que o ex-juiz Sérgio Moro não atuou com
equidistância e imparcialidade.
IIReconheceu que o ex-juiz Sérgio Moro conduziu a
condenação de Lula no caso Triplex com parcialidade em função
de motivação política.
IIIDefendeu a premissa de que o sítio de Atibaia não
pertencia a Lula.
De acordo com o tema intensamente divulgado pela imprensa,
pode-se dizer sobre os itens acima que:
(A) I e II apenas estão corretos.
(B) III apenas está correto.
(C) II apenas está correto.
(D) II e III apenas estão corretos.
(E) I, II e III estão corretos.

“O Brasil anunciou, em Glasgow, um aumento das suas metas de
redução de emissões de gases. Nós tínhamos um compromisso
de reduzir em 43% as emissões, até o ano de 2030, com base nas
emissões de 2005. Em Glasgow nós elevamos isso para 50%.”

Questão 37
As Olimpíadas de 2020, de Tóquio, foram realizadas em 2021 em
função da pandemia que assolou e assustou o mundo. Mesmo
sem o público presente fisicamente, os jogos mantiveram a
emoção de sempre; além disso, esses jogos trouxeram novidades
com a inclusão de algumas modalidades esportivas no mundo
olímpico, como:
(A)
(B)
(C)
(D)

basquete, natação revezamento 4x4, surf, baseball/softball.
natação revezamento 4x4, karatê, surf, capoeira.
karatê, skate, escalada esportiva, surf.
baseball/softball,
capoeira,
natação
revezamento
4x4,escalada esportiva.
(E) capoeira, surf, skate, baseball/softball.

(Ronaldo Costa Filho, Embaixador do Brasil nas Nações Unidas.
https://news.un.org/pt/interview/2021/)

Acerca do assunto, podem ser citadas algumas ações dos
governos necessárias para diminuir a emissão de gás carbônico
como, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Implantação de energia renovável.
Incentivo, à agricultura sustentável.
Incentivo a diminuição do uso de agrotóxicos.
Ampliação da produção de energia termelétrica.
Redução do desmatamento e queima das florestas.

Questão 40
Com a volta às aulas presenciais, é preciso estar atento aos
comportamentos de crianças e jovens, principalmente depois de
um período tão longo da redução das atividades sociais. Há uma
prática caracterizada por constantes agressões, que podem ser
de ordem física, verbal e psicológica (geralmente ocorrem as três
juntas), em que um indivíduo ou um grupo humilha, xinga, expõe
e agride um outro indivíduo, de forma sistemática e constante.
Essa prática é denominada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Bullying.
Fobia social.
Transtorno de humor.
Proteção social.
Transtorno de personalidade esquizoide.

Questão 38
O Acordo foi feito no dia 12 de dezembro de 2015 durante a
Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas
(COP). As propostas do Acordo de Paris entraram em vigor no dia
4 de novembro de 2016. Cento e noventa eseispaíses assinaram o
Acordo de Paris em 2015. Os Estados Unidos abandonaram o
Acordo durante o governo do ex-presidente Donald Trump. Em
2021, com a eleição de Biden, o país voltou a seguir o
documento.
O descumprimento do “Acordo” por algum dos países que
assinaram o documento não prevê punição posto tratar-se de:
(A) uma cooperação mundial de combate ao aquecimento global.
(B) um registro do compromisso entre as nações envolvidas nas
guerras do século XX.
(C) um acordo feito entre os reinos de Portugal e Espanha,
assinado em Paris na presença de 196 países.
(D) um acordo de cessar-fogo a vigorar em toda a Europa, que
implicou a suspensão de todos os enfrentamentos sobre
temas como mudanças climáticas e potencial armamentício.
(E) um acordo sobre o derretimento das geleiras no continente
Antártico.

ASSISTENTE SOCIAL
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Questão 41
A criança e o adolescente em programa de acolhimento
institucional ou familiar poderão participar de programa de
apadrinhamento. O apadrinhamento consiste em estabelecer e
proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à
instituição para fins de convivência familiar e comunitária e
colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social,
moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Sobre o
apadrinhamento, é correto afirmar que:
(A) para ser padrinho ou madrinha é preciso estar inscrito nos
cadastros de adoção.
(B) pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou adolescente a
fim de colaborar para o seu desenvolvimento.
(C) a prioridade é o apadrinhamento das crianças ou
adolescentes que têm mais chances de conseguir a reinserção
familiar.
(D) os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela
Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados
apenas por órgãos públicos.
(E) se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os
responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento
poderão, a seu critério, notificar ou não a autoridade
judiciária competente.

IBADE

Questão 43
A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê
expressamente que, via de regra, todo ser humano, vítima de
perseguição, tem o direito de procurar e de gozar:
(A) asilo em outros países.
(B) refúgio nos Estados Unidos da América.
(C) proteção no Consulado da Organização das Nações Unidas
em Sydney, na Austrália.
(D) garantia de permanecer em silêncio caso seja processado por
ato ilícito.
(E) prerrogativa de foro caso seja processado por ato ilícito.
Questão 44
Acerca da Assistência psicológica à gestante e à mãe, no período
pré e pós-natal, é correto dizer, com base no ECA, que:
(A) incumbe às pessoas privadas proporcioná-la.
(B) é uma forma de prevenir ou minorar as consequências do
estado puerperal.
(C) não existe previsão legal que englobe esta assistência.
(D) não será prestada a gestantes e mães que se encontrem em
situação de privação de liberdade.
(E) não será prestada a gestantes e mães que manifestem
interesse em entregar seus filhos para adoção.

Questão 42

Questão 45

Sobre os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de
tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança
ou adolescente, o ECA prevê que os serviços de saúde em suas
diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em
seu componente especializado, o Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (Creas) e os demais órgãos do
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças
na faixa etária da primeira infância com suspeita ou confirmação
de violência de qualquer natureza, formulando:

De acordo com a gravidade do caso, uma das medidas que pode
ser aplicada a um agente socioeducativo na hipótese de ele
utilizar castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como
formas de correção, disciplina e educação de adolescentes
infratores, é o(a):

(A) perguntas adequadas à faixa etária do adolescente.
(B) série terapêutica para tratamento da leishmaniose e doença
de Chagas nos recém-nascidos.
(C) projeto de lei que contemple a entrega de absorventes
íntimos às adolescentes privadas da liberdade.
(D) projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede
e, se necessário, acompanhamento domiciliar.
(E) Projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede,
sendo proibido o acompanhamento domiciliar.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 46
A prestação de serviços comunitários consiste na realização de
tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a
seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e
outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas
comunitários ou governamentais. A prestação de serviços à
comunidade é uma Medida:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ASSISTENTE SOCIAL

acolhimento institucional.
pagamento de multa de natureza tributária.
internação em estabelecimento educacional.
encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico.
cassação dos direitos políticos de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

Socioeducativa.
De proteção.
De internação.
De semiliberdade.
Penal.
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Questão 47

Questão 51

Sobre as Entidades de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente, existem aquelas que desenvolvem programas de
acolhimento familiar ou institucional. Estas deverão adotar certos
princípios, dentre os quais é possível citar o(a):

“Os jovens institucionalizados receberão os cuidados, a proteção
e toda a assistência necessária social, educacional, profissional,
psicológica, médica e física que requeiram devido à sua idade,
sexo e personalidade e no interesse do desenvolvimento sadio”.
O texto em destaque encontra previsão no seguinte diploma
legal:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

oferecimento de instalações físicas inadequadas e insalubres.
ter em seus quadros pessoas inidôneas e despreparadas.
atendimento generalista e em grupos grandes.
não participação na vida da comunidade local.
não desmembramento de grupos de irmãos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Convenção de Belém do Pará sobre Violência Doméstica.
Ata de reunião da Revolução Francesa.
Constituição de Weimar.
Tratado de Versalhes.
Regras de Beijing.

Questão 48
Segundo as Regras das Nações Unidas para a Proteção dos
Menores Privados de Liberdade, a colocação de um jovem numa
instituição deve ser sempre:
I – uma decisão de último recurso.
II – pelo mínimo período necessário.
III – a medida adotada quando ele praticar um ato infracional.
Considerando os itens acima, pode-se afirmar que está (estão)
correto(s) APENAS:
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.
Questão 49
O funcionário do ISE - Instituto Socioeducativo do Estado do Acre
que entrega, de qualquer forma, arma, munição ou explosivo a
um adolescente, responde por:

Questão 52
Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às
instituições que executam programas de acolhimento
institucional, governamentais ou não, por meio de um
documento, expedido pela autoridade judiciária, no qual
obrigatoriamente constará sua identificação e a qualificação
completa de seus pais ou de seu responsável, se conhecidos; o
endereço de residência dos pais ou do responsável, com pontos
de referência; os nomes de parentes ou de terceiros interessados
em tê-los sob sua guarda; os motivos da retirada ou da não
reintegração ao convívio familiar; dentre outros. O documento ao
qual nos referimos é o (a):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos.
Guia de Recolhimento da União.
Guia de Acolhimento.
Documento Único de Arrecadação.
Documento de Arrecadação Estadual.

Questão 53
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

crime previsto no Código de Processo Penal.
crime previsto no Código Penal.
crime de responsabilidade.
crime previsto no ECA.
Nenhum ilícito.

Questão 50
Deixar de comunicar à autoridade competente os casos de que
tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra criança ou adolescente, pode configurar
Infração Administrativa prevista no ECA, desde que o autor da
infração seja, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

médico.
professor.
membro do Ministério da Justiça.
responsável por estabelecimento de atenção à saúde.
responsável por estabelecimento de ensino fundamental,
pré-escola ou creche.

Tendo em vista a Lei 12.594/2012 sobre o SINASE – Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo, é certo que a
mencionada lei descreve regras sobre planos, políticas e
programas específicos de atendimento ao adolescente em
conflito com a lei. Assim, é correto afirmar que, a princípio, a
composição da equipe técnica do programa de atendimento
deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, de
acordo com as normas de referência, profissionais das áreas de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 54
Considerando o contexto da prática do ato infracional descrito no
ECA, é correto afirmar que o encaminhamento a tratamento
psicológico ou psiquiátrico é medida:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ASSISTENTE SOCIAL

Saúde, Educação e Assistência Social.
Segurança Pública, Recreação e Bombeiros.
Saúde, Poder Judiciário e Organização Social.
Segurança Pública, Educação e Assistência Social.
Organização Social, Poder Judiciário e Bombeiros.

de admoestação verbal.
de destituição da tutela.
comprovadamente ineficaz.
aplicável aos pais ou responsável.
que define o conceito de poder familiar.
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Questão 55

Questão 59

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei
8069/90), é assegurado a todas as mulheres o acesso aos
programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento
reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção
humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento
pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema
Único de Saúde. Nesse contexto, é certo que o atendimento prénatal será realizado por profissionais:

Considerando a Lei 12.594/2012 sobre o SINASE – Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo, sabe-se que a atenção
integral à saúde do adolescente no referido Sistema segue
diversas diretrizes. Assim, nos termos da lei, serão asseguradas as
condições necessárias para que a adolescente submetida à
execução de medida socioeducativa de privação de liberdade
permaneça com o seu filho:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

da atenção primária.
da atenção secundária.
da atenção terciária.
da Segurança Pública.
exclusivamente de hospitais particulares.

(A) enquanto estiver cumprindo medida socioeducativa de
acolhimento institucional.
(B) enquanto estiver cumprindo medida protetiva de urgência de
semiliberdade.
(C) durante todo o período em que estiver cumprindo medida
socioeducativa de internação.
(D) durante o período de amamentação.
(E) durante o banho de sol.

Questão 56
De acordo com o ECA, estão sujeitos ao referido Estatuto, sendo
penalmente inimputáveis, as pessoas menores de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

24 (vinte e quatro) anos.
21 (vinte e um) anos.
18 (dezoito) anos.
16 (dezesseis) anos.
12 (doze) anos.

Questão 57
A Declaração dos Direitos da Criança dispõe que a criança:
(A) gozará os benefícios de ser ingênua.
(B) gozará os benefícios da previdência social.
(C) tem direito a um advogado quando for processada pela
prática de ato infracional.
(D) tem direito a ser tratada com dignidade quando do
cumprimento de medida socioeducativa de internação.
(E) nascida com incapacidade física ou mental deve ser excluída
do meio social em razão da própria incapacidade.
Questão 58
Sobre o Conselho Tutelar, é certo que as decisões do referido
Conselho somente poderão ser revistas pelo(a):
(A)
(B)
(C)
(D)

Delegado de Polícia.
Governador do Estado.
Ministério Público Estadual.
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos com
autorização do legitimado ativo.
(E) Autoridade Judiciária a pedido de quem tenha legítimo
interesse.

ASSISTENTE SOCIAL

Questão 60
Considerando a medida específica de proteção de Acolhimento
institucional, imediatamente após o acolhimento da criança ou
do adolescente, a entidade responsável pelo programa de
acolhimento institucional ou familiar, geralmente elaborará um
Plano Individual de atendimento, visando à reintegração familiar.
Com relação ao Plano Individual, é correto afirmar que:
(A) será elaborado sob a responsabilidade de um Juiz de Paz.
(B) nele constarão os anos de internação a que ficará sujeito o
menor.
(C) nele constarão os compromissos assumidos pelos pais ou
responsável.
(D) não levará em consideração a oitiva dos pais ou do
responsável.
(E) não levará em consideração a opinião da criança ou do
adolescente.

Questão 61
Suponha que o servidor público Y seja ocupante exclusivamente
de cargo comissionado, ou seja, ele não pertencia aos quadros da
Administração Pública até que foi livremente nomeado por algum
servidor para aquele cargo. Com relação a este servidor
comissionado, é certo que para fins de previdência social,
inclusive aposentadoria, a ele se aplica o Regime:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De Aposentadoria especial.
De Aposentadoria rural.
De Aposentadoria sem tempo de contribuição.
Geral de Previdência Social.
Próprio de Previdência Social.
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Questão 62

Questão 66

O acolhimento do usuário ou dependente de drogas em
comunidade terapêutica acolhedora caracteriza-se por:

No âmbito da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), a elaboração de
protocolos clínicos acerca do uso de hormônios e implante de
próteses de silicone para travestis e transexuais, compete
ao(à)(s):

(A) Internação involuntária, no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias.
(B) Isolamento físico do usuário ou dependente de drogas, em
celas especiais.
(C) Ser um projeto terapêutico de internação compulsória,
determinada pela Justiça.
(D) Acolhimento de pessoas com comprometimentos biológicos e
psicológicos de natureza grave que mereçam atenção
médico-hospitalar contínua ou de emergência.
(E) Adesão e permanência voluntária, formalizadas por escrito,
entendida como uma etapa transitória para a reinserção
social e econômica do usuário ou dependente de drogas.
Questão 63
A paralisação da respiração ou dos batimentos cardíacos leva a
morte em poucos minutos ou causa danos irreversíveis, devido à
falta de oxigenação no cérebro. Para evitar que o pior aconteça é
preciso agir com rapidez identificando os sinais de uma parada
cardiorrespiratória (PCR). Assim, são sintomas da PCR:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Carbonização dos olhos.
Irritação nos olhos, garganta e nariz.
Perfuração da pele na altura do abdômen.
Coloração arroxeada/azulada da pele e lábios.
Aumento da temperatura das extremidades do corpo (mãos,
pés).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Municípios.
Estados.
Ministério da Saúde.
Conferências de Saúde.
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.

Questão 67
O direito de reunião é direito fundamental garantido pela
Constituição Federal de 1988. Considerando o que o texto
constitucional dispõe sobre este direito, é certo que:
(A) A reunião deve ser pacífica e sem armas.
(B) A reunião pode ocorrer com pessoas armadas.
(C) A reunião necessita de autorização do poder público para
ocorrer.
(D) É permitido frustrar-se outra reunião anteriormente
convocada para o mesmo local.
(E) É permitido realizar-se a reunião e, somente depois, avisar
aos órgãos públicos de controle sobre a sua realização, desde
que seja expedido relatório circunstanciado sobre como ela
ocorreu.
Questão 68

Questão 64
Em uma abordagem para prestar primeiros socorros a uma
vítima, considere a primeira etapa: avaliação primária. É
característica dessa etapa verificar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Possível intoxicação da vítima.
O estado de consciência da vítima.
Se a vítima sofreu choque elétrico.
A quantidade de sangue perdido pela vítima.
A existência de fraturas ou outras lesões na vítima.

Questão 65
Um dos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988
é o direito a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Advogado em caso de prisão em flagrante.
Pena de banimento.
Certidão de óbito.
Habeas corpus.
Saúde.

“Nepotismo é o favorecimento dos vínculos de parentesco nas
relações de trabalho ou emprego. As práticas de nepotismo
substituem a avaliação de mérito para o exercício da função
pública pela valorização de laços de parentesco”.
Fonte: <https://www.cnj.jus.br/o-que-e-nepotismo/>

O nepotismo é prática proibida pela Constituição Federal,
particularmente porque viola o princípio administrativo da:
(A) Publicidade.
(B) Impessoalidade.
(C) Proporcionalidade.
(D) Ampla defesa.
(E) Supremacia do interesse privado.
Questão 69
A República Federativa do Brasil (RFB) é formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal e
constitui-se em Estado Democrático de Direito. Segundo a
Constituição Federal de 1988, a RFB tem como um de seus
fundamentos, o(a):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ASSISTENTE SOCIAL

Dignidade da pessoa humana.
Erradicação da pobreza.
Promoção do bem de todos.
Desenvolvimento nacional.
Independência nacional.
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Questão 70

Questão 73

O Plano Operativo da Política Nacional de Saúde Integral de
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais no âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS, foi instituído com o objetivo de
apresentar estratégias para as gestões federal, estadual, distrital
e municipal do SUS no processo de enfrentamento das
iniquidades e desigualdades em saúde, com foco na população de
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), para a
consolidação do SUS como sistema universal, integral e
equitativo. O referido Plano Operativo é estruturado em 4
(quatro) eixos estratégicos, abaixo descritos, EXCETO:

Consoante a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), são
consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do
Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja
divulgação ou acesso irrestrito possam:

(A) Acesso da população LGBT à atenção integral à saúde.
(B) Monitoramento e avaliação das ações de saúde para a
população LGBT.
(C) Ações de promoção e vigilância em saúde para a população
LGBT.
(D) Educação permanente e educação popular em saúde com
foco na população LGBT.
(E) Criação de grupo de debate sobre saúde, discriminação e
violência contra a população LGBT no meio rural, onde a
mentalidade é mais conservadora.

I – Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população.
II – Pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade
do território nacional.
III – Comprometer atividades de inteligência, bem como de
investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a
prevenção ou repressão de infrações.
Considerando os itens acima, pode-se afirmar que estão corretos
APENAS:
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) I, II e III.
Questão 74

Questão 71
Suponha que o funcionário público Evaresnildo tenha solicitado
diretamente para si, no exercício de sua função e em razão dela,
vantagem indevida consistente em R$10.000,00 (dez mil reais)
para elaborar um laudo de saúde que favorecia um adolescente
infrator em cumprimento de medida socioeducativa de
internação, sendo que o laudo possibilitaria a colocação imediata
do adolescente em liberdade. Nesse caso, Evaresnildo cometeu o
crime de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Corrupção passiva.
Violência arbitrária.
Roubo.
Violação de sigilo funcional.
Condescendência criminosa.

Questão 72
Suponha que seja necessário apagar o fogo em um incêndio em
equipamentos elétricos, enquanto estão energizados. O tipo de
extintor de incêndio mais adequado a ser utilizado nesse caso é o
que utiliza como agente extintor:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No que se refere às Responsabilidades do agente público, a Lei de
Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) dispõe que:
(A) Destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos
concernentes a possíveis violações de direitos humanos por
parte de agentes do Estado constitui conduta sancionada com
a cassação dos direitos políticos do agente público infrator.
(B) Retardar deliberadamente o fornecimento informação
requerida nos termos da citada lei constitui crime federal que
enseja responsabilidade do agente público infrator.
(C) Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos da
citada lei constitui conduta ilícita que enseja responsabilidade
do agente público infrator.
(D) Agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso
à informação constitui conduta sancionada com pena de
reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
(E) Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir
acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal
constitui conduta sancionada com pena de detenção de 4
(quatro) a 8 (oito) anos.

Água (H2O).
Nitrogênio (N2).
Dióxido de carbono (CO2).
Metano (CH4).
Areia.
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Questão 75

Questão 79

A internação em unidades de saúde e hospitais gerais é medida
excepcional no tratamento do usuário ou dependente de drogas,
devendo sempre ser priorizadas as modalidades de tratamento
ambulatorial. Nesse contexto, sobre a internação involuntária, é
correto afirmar que:

Considere as seguintes assertivas:

(A) Deve ser realizada após a formalização da decisão por médico
responsável.
(B) Pode ser indicada mesmo que ainda haja recursos extrahospitalares disponíveis e suficientes.
(C) Perdurará pelo tempo necessário à desintoxicação do
internado, no prazo máximo de 1 (um) ano.
(D) Seu término dar-se-á por solicitação escrita da pessoa
internada, informando que deseja interromper o tratamento.
(E) Após a internação, a família ou o representante legal não
poderá interferir no tratamento, cabendo a interrupção do
tratamento apenas pelo médico e após decorrido o tempo
mínimo de internação, de 60 (sessenta) dias.
Questão 76
A Constituição Federal de 1988 dispõe que o cargo de Ministro do
Supremo Tribunal Federal é privativo de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Brasileiro naturalizado.
Brasileiro nato.
Brasileiro com dupla nacionalidade.
Apátrida.
Estrangeiro.

Questão 77
Organizar e manter base de dados de acesso público; realizar
teleconferências; e prestar cursos à distância, são atividades que
o Observatório de Proteção Integral à Infância e Adolescência,
criado pela Lei 3.777/2021 do Estado do Acre, deverá:
(A) Realizar dentro do seu âmbito de atuação.
(B) Realizar quando acompanhar o processo orçamentário.
(C) Tratar como serviços especiais, prestados nos termos da Lei
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
(D) Tratar como medidas socioeducativas, prestadas nos termos
da Lei 12.594/2021 (Sinase).
(E) Delegar como atribuição ao grupo técnico específico de
política de gestão da inovação.

I – O respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana,
especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade.
II – A promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado
e Sociedade, reconhecendo a importância da participação social
nas atividades do Sisnad.
III – A adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a
interdependência e a natureza complementar das atividades de
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de
usuários e dependentes de drogas, repressão da produção não
autorizada e do tráfico ilícito de drogas.
A Lei 11.343/06, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas – Sisnad, dispõe que as assertivas I, II e III
acima relacionadas, tratam-se de:
(A) Objetivos do Sisnad.
(B) Princípios do Sisnad.
(C) Premissas que, se desrespeitadas, ensejam a prática de crime
previsto na Lei 11.343/06.
(D) Premissas que, se desrespeitadas, ensejam a prática de
infração administrativa prevista na Lei 11.343/06.
(E) Pensamentos filosóficos impossíveis de se aplicar à realidade
brasileira.
Questão 80
A Constituição Federal de 1988 prevê que as trabalhadoras da
iniciativa privada, da área urbana ou rural, têm direito à licença
gestante com duração de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

60 (sessenta) dias.
100 (cem) dias.
120 (cento e vinte) dias.
140 (cento e quarenta) dias.
180 (cento e oitenta) dias.

Questão 78
Considerando o que dispõe o Código Penal, é correto afirmar que
são crimes contra a Administração Pública:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estupro de vulnerável e Furto.
Prevaricação e Estelionato.
Concussão e Falsificação de documento público
Peculato e Advocacia administrativa.
Moeda falsa e Associação criminosa.
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Questão 81

Questão 85

Uma mulher, mãe de três filhos menores de idade e que residem
com ela, comparece ao serviço social buscando informações para
requerer o Benefício da Prestação Continuada (BPC), benefício da
LOAS. Um dos filhos é portador de uma doença neurológica grave
e incapacitante e a renda total da família é de dois saláriosmínimos, auferidos através do trabalho com carteira assinada de
seu marido. Diante das informações prestadas, a assistente social
orienta que:

Constitui um instrumento previsto na implementação da política
de assistência social:

(A) a família tem direito ao benefício, uma vez que atende aos
requisitos requeridos pela lei.
(B) ela deve ingressar na defensoria pública para requerer
o benefício, já que sua situação familiar está no limite
permitido.
(C) o fato de o marido ter emprego formal coloca a família fora
dos requisitos para o acesso ao benefício.
(D) a situação familiar torna-os elegíveis para outros programas
de transferência de renda, mas não para o BPC.
(E) a renda per capita familiar é superior a um quarto do saláriomínimo e ultrapassa os critérios de elegibilidade da LOAS.
Questão 82
Os conselhos são instâncias de participação que passaram a fazer
parte da gestão das políticas sociais a partir da Constituição de
1988. Tais conselhos são constituídos por representantes do(das):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

governo e da sociedade civil.
ONGs e do governo.
ONGs e sociedade civil.
agências reguladoras e da sociedade civil.
agências reguladoras e das ONGs.

(A) a realização de conferências municipais e estaduais.
(B) a manutenção de um fundo composto com recursos públicos
e filantrópicos.
(C) a elaboração de planos plurianuais com base nas
necessidades das entidades assistenciais.
(D) o enfrentamento da pobreza quando houver situações de
calamidade.
(E) a realização de ações socioeducativas e de internação de
indivíduos não aptos ao trabalho e à vida em sociedade.
Questão 86
Uma assistente social trabalhava há alguns anos, em
determinado município, em uma unidade de acolhimento de
crianças e adolescentes. Recentemente, ela foi requisitada para a
coordenação de um novo serviço no mesmo município e outro
assistente social assumiu seu lugar na unidade de acolhimento.
De acordo como o que preconiza o Código de Ética da profissão, é
dever da assistente social:
(A) tornar públicas as informações sobre as situações que
envolvem risco social.
(B) manter as informações sob sua guarda após sair da
instituição a fim de garantir o sigilo profissional.
(C) elaborar um relatório dos casos em acompanhamento e
repassá-lo aos seus superiores na instituição.
(D) repassar ao novo assistente social as informações necessárias
para dar continuidade ao trabalho.
(E) Discutir com a equipe envolvida os encaminhamentos a
serem dados a partir de sua saída da unidade.

Questão 83
O projeto ético político do serviço social tem suas raízes na:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

superação do estigma social.
recusa à teoria dialético-marxista.
crítica ao conservadorismo.
valorização da dimensão prático-interventiva.
adoção de valores liberais democráticos.

Questão 84

Questão 87
A sistematização do trabalho profissional é uma dimensão
constitutiva do trabalho cotidiano do assistente social e tem
como objeto de reflexão:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

as expressões da questão social.
a rede de serviços sociais locais.
o sistema de proteção social.
o próprio trabalho profissional.
as relações institucionais.

Segundo o que prevê a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS),
entre as diretrizes que presidem a organização da assistência
social está:
(A) a primazia da responsabilidade do Estado na condução da
assistência social em cada esfera de governo.
(B) a gestão e comando compartilhado da política de assistência
social entre os entes públicos e privados.
(C) a proteção social contributiva articulada à coordenação
integrada de serviços e benefícios assistenciais.
(D) a descentralização político-administrativa dada a necessidade
de reforçar os critérios de elegibilidade dos usuários.
(E) o comando único das ações em cada nível governamental,
respeitando-se as especificidades de cada região.
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Questão 88

Questão 91

Segundo Marilda Iamamoto, a questão social é parte constitutiva
das relações sociais capitalistas que condensam múltiplas
desigualdades e tem sua origem:

A literatura de serviço social tem demonstrado como as
transformações da família estão intrínseca e dialeticamente
condicionadas às transformações societárias contemporâneas.
Uma destas transformações que incidem sobre as famílias é:

(A) na ameaça à ordem e à coesão social em face da arena de
disputas de processos societários.
(B) na necessidade de correção dos mecanismos reguladores do
mercado e dos conflitos sociais.
(C) no Estado Providência que passa a exigir uma gestão mais
humanizada e eficaz dos problemas sociais.
(D) no despertar da consciência crítica em relação às causas do
pauperismo e da meritocracia.
(E) na contradição entre o caráter coletivo da produção e a
apropriação privada do trabalho e de seus frutos.
Questão 89
O avanço do debate teórico-metodológico do Serviço Social
operou mudanças fundamentais na profissão e instituiu uma
nova forma de pensar e trabalhar a família, onde as demandas
das famílias:
(A) passam a ser vistas como trazidas por sujeitos singulares
cujas mudanças culturais levam ao crescimento de núcleos
familiares desajustados em nossa sociedade.
(B) são interpretadas como expressões de necessidades humanas
não satisfeitas, decorrentes da desigualdade social própria da
organização capitalista.
(C) são compreendidas como problemas individuais, gerados
histórico-estruturalmente em virtude da deterioração das
condições materiais e de manutenção dos vínculos parentais.
(D) passam a ter uma nova interpretação relacionada à ordem
econômica, à organização do trabalho e à perda de valores de
solidariedade.
(E) são entendidas como resultantes dos baixos salários, da
carência de serviços públicos e da perda da hierarquia interna
do núcleo familiar.
Questão 90
O Assistente Social em seu exercício profissional cotidiano toma
parte em equipes onde atuam diferentes profissões. A efetivação
da ação interdisciplinar pressupõe:
(A)
(B)
(C)
(D)

a superposição das ciências e objetivos comuns.
atribuições privativas e hierarquia na intervenção.
cooperação e negociação entre diferentes saberes.
a busca da totalidade e o planejamento estratégico dos
objetivos.
(E) o somatório de conhecimentos e a verticalização das metas a
serem atingidas.
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(A)
(B)
(C)
(D)

o incremento no número de filhos e dependentes.
um retrocesso nas tarefas de cuidado de seus membros.
uma maior vulnerabilidade social e coesão familiar.
a ampliação dos conflitos intergeracionais com perda de sua
função moral.
(E) o aumento da diversidade nos tipos de arranjos familiares.
Questão 92
O modelo econômico em curso centrado no neoliberalismo tem
determinado intensas transformações na esfera produtiva com
forte impacto sobre a vida social e sobre as políticas sociais.
Caracteriza o ideário neoliberal a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

criação do Estado de bem-estar social.
nacionalização da produção de mercadorias.
valorização do trabalho humano.
hegemonia do capital financeiro.
globalização através da regulação dos mercados.

Questão 93
O trabalho como grupos tem sido uma metodologia de trabalho
largamente utilizada pelos assistentes sociais em sua prática. Na
perspectiva do Serviço Social crítico, o trabalho com grupos deve
estar compromissado com:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o pleno exercício profissional.
a emancipação humana.
o processo de trabalho institucional.
a humanização do atendimento.
o desenvolvimento social.

Questão 94
A pesquisa articulada ao fazer profissional tem sido pensada
como instrumento para a reconstituição necessária à definição de
estratégias da ação profissional. Constituem estratégias
metodológicas utilizadas pela pesquisa social:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

análise empírica, intervenção e julgamento.
entrevista, observação e análise documental.
questionário, coleta de dados e emissão de parecer.
arguição, definição de objetivos e reprodução social.
investigação participante, dialética e improvisação.
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Questão 95

Questão 99

Constitui um princípio fundamental do código de ética
profissional do/a Assistente Social:

No debate contemporâneo do serviço social, as instituições são
vistas como:

(A) a defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do
arbítrio e do autoritarismo.
(B) o posicionamento em favor da equidade e justiça social, que
assegure universalidade de acesso aos bens à população mais
pobre.
(C) a defesa do aprofundamento da democracia, respeitando-se
a autoridade governamental.
(D) o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito
e tolerância a todo tipo de pensamento permitindo a
liberdade de expressão.
(E) a garantia do pluralismo e do respeito às correntes
profissionais democráticas existentes com base no ecletismo.

(A) entidades negadoras de direitos sociais e da autonomia dos
grupos sociais.
(B) espaços contraditórios e perpassados pelos conflitos de
classe.
(C) determinadas por práticas de tutela e controle da sociedade
civil.
(D) coletivos de ajuda mútua que visam a reprodução social e
material da população.
(E) entidades localizadas no território com fins de garantir a
sociabilidade dos indivíduos.

Questão 96
A lei de regulamentação da profissão de assistente social (Lei n.
8662/93) dispõe sobre atribuições, competências profissionais e
órgãos de fiscalização. São atribuições privativas dos assistentes
sociais:
(A) treinar estagiário da área profissional e supervisionar sua
aprendizagem no campo.
(B) coordenar ações frente aos casos de violência doméstica e
notificar familiares e demais envolvidos.
(C) orientar sobre direitos sociais e elaborar projetos de pesquisa
sobre esta temática.
(D) prestar informações institucionais à população usuária sobre
programas e políticas sociais.
(E) integrar comissões institucionais que tenham por objetivo a
definição de benefícios sociais.

Questão 100
Um instrumento da assistência social que identifica e previne as
situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos é o(a):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

fundo da Assistência Social.
vigilância socioassistencial.
conselho de Assistência Social.
gestão do trabalho na Assistência Social.
garantia dos mínimos sociais.

Questão 97
Constitui um objetivo da avaliação de políticas e programas
sociais:
(A) criar uma imagem favorável das ações desenvolvidas ao
demonstrar seu impacto social.
(B) subsidiar com informações confiáveis o processo de tomada
de decisão.
(C) mostrar a pertinência das atividades realizadas frente à
situação-problema que lhe deu origem.
(D) construir um consenso político quanto aos procedimentos
adotados na execução.
(E) corrigir rumos durante o processo de implementação para
reduzir custos previstos.
Questão 98
A política de saúde, como uma das áreas que compõe a
seguridade social brasileira, tem como princípios:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o acesso democrático e o sanitarismo.
a universalidade e o atendimento integral.
a hierarquização da rede e o controle das epidemias.
a seletividade e a ampla cobertura.
a participação social e a focalização.
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