Concurso Público

ANALISTA EXECUTIVO
PERFIL 4
Data: 13/01/2013
Duração: 4 horas e 30 minutos
Caro(a) Candidato(a), leia atentamente e siga as instruções abaixo.
01- A lista de presença deve, obrigatoriamente, ser assinada no recebimento do Cartão de Respostas e assinada novamente na
sua entrega, na presença e nos locais indicados pelo fiscal da sala.
02- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 80 (oitenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:
Língua
Portuguesa

Raciocínio
Lógico
e Quantitativo

Direito
Constitucional
e Administrativo

Assistência
Social

Administração
Pública

01 a 10

11 a 20

21 a 30

31 a 60

61 a 80

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.
03- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de
Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
04- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta
na cor azul ou preta.
05- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno
do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
Exemplo:

A

B

C

D

E

06- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas
só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma
alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
07- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros,
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de
respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata,
acarretando a eliminação do candidato.
Somente decorridas 3 horas e 30 minutos de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de
Questões.
08- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
Caderno de Questões não serão levados em conta.
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LÍNGUA PORTUGUESA

03. “Os avanços científicos, as vacinas, o computador, a internet,

O CENÁRIO ATUAL

entre muitas outras novidades, trouxeram a fartura alimentar, a cura
de doenças, maior velocidade na transmissão de informações e
um potencial quase infinito de conforto e diversão a uma parcela
da população mundial”.

Texto

Vivemos em uma era de grandes conquistas. Os
avanços científicos, as vacinas, o computador, a internet, entre
muitas outras novidades, trouxeram a fartura alimentar, a cura
de doenças, maior velocidade na transmissão de informações e
um potencial quase infinito de conforto e diversão a uma parcela
da população mundial. Porém, na contramão desse processo,
encontra-se grande parte da população mundial, que se vê
excluída de seus direitos básicos de cidadania, sem acesso
à saúde, educação, água, moradia, informação e, além disso,
tendo seus direitos à integridade física e moral constantemente
violados.
A essas questões somam-se outros graves problemas,
como, por exemplo, a intolerância, verificada em seus mais variados aspectos: político, religioso, étnico, sexual, de gênero, de
idade, de condição social, etc. Essa intolerância muitas vezes é
levada a extremos, chegando à violência física, à xenofobia, ao
racismo, à discriminação e a muitas outras formas de desrespeito ao outro. Também são frequentes as violações de princípios
éticos, como a corrupção que, particularmente no Brasil, implica
sérios prejuízos ao desenvolvimento social, político e econômico
do país.
O mais alarmante, contudo, é que hoje até mesmo
a existência dos seres vivos encontra-se em risco, devido,
entre outros fatores, ao consumo sem limites e aos danos
que vêm se infringindo ao meio ambiente: desmatamento,
extinção de espécies, destruição da camada de ozônio, excesso de emissão de gás carbônico, poluição, aquecimento
global, etc.
Embora o quadro seja sombrio, é importante saber
que a situação com a qual nos deparamos não é irreversível
e não devemos nos acomodar. A História mostra que foram os
sonhos e a crença no potencial criativo do ser humano o combustível essencial para a mudança das sociedades ao longo
dos tempos.
Gislaine & Reinaldo, História em Movimento, Atica: São Paulo, 2012)

01. O primeiro parágrafo do texto está estruturado de modo a
mostrar um contraste entre:
A)
B)
C)
D)
E)

desenvolvimento científico e atraso tecnológico
avanços científicos e retrocesso político
progresso diversificado e exclusão social
conquistas tecnológicas e debilidades legais
ascensão material e perdas morais

02. “Vivemos em uma era de grandes conquistas”; “Porém, na
contramão desse processo, encontra-se grande parte da população
mundial”.
A respeito do emprego do vocábulo sublinhado nos dois contextos,
o comentário correto é:
A) uma mesma palavra pode apresentar significados distintos
B) as palavras mudam de significado conforme o número
C) alguns desvios de norma culta são aceitos no emprego informal
D) certos vocábulos não são adequados à situação comunicativa
em que se inserem
E) determinados vocábulos podem ser usados com sentido valorizador ou pejorativo

Nesse período do primeiro parágrafo, a estrutura mostra uma
correspondência entre os termos do sujeito (avanços científicos,
vacinas, computador, internet) e os termos que servem de complementos (fartura alimentar, cura de doenças, maior velocidade
na transmissão de informações, conforto e diversão). Por essa
correspondência, pode-se inferir que:
A) os avanços científicos aludidos se referem à produção de vitaminas
B) as vacinas aludidas curam doenças que provocavam grande
número de óbitos
C) os computadores se espalharam rapidamente por todo o mundo
D) as informações passaram a circular em tempo mais curto
E) a internet passou a ser o meio de compras mais rápido e mais
seguro

04. “A essas questões somam-se outros graves problemas, como,
por exemplo, a intolerância, verificada em seus mais variados aspectos: político, religioso, étnico, sexual, de gênero, de idade, de
condição social, etc.”.
Sobre os componentes desse primeiro segmento do segundo
parágrafo, a alternativa que traz uma afirmação inadequada é:
A) o emprego do pronome demonstrativo essas se refere a um
termo anteriormente expresso
B) os problemas já citados no parágrafo anterior são considerados
graves pelo autor
C) a intolerância é somente um dos graves problemas encontrados
no mundo atual
D) os adjetivos “político, religioso, étnico” mostram erro de concordância
E) as formas “político, religioso, étnico, sexual, de gênero, de
idade, de condição social” enumeram aspectos variados de
intolerância

05. Nos parágrafos 2º e 3º ocorre a presença de dois pontos(:);
o emprego desse sinal de pontuação se deve:
A) no parágrafo 2º a uma explicação e no parágrafo 3º, a uma
enumeração
B) no parágrafo 2º a uma enumeração e no parágrafo 3º, a uma
exemplificação
C) em ambos os parágrafos a uma explicação
D) no parágrafo 2º a uma exemplificação e no parágrafo 3º, a uma
explicação
E) em ambos os parágrafos a uma enumeração

06.

A alternativa em que o valor do termo sublinhado está corretamente indicado é:
A) “O mais alarmante, contudo, é que hoje até mesmo a existência
dos seres vivos encontra-se em risco,...” – conclusão
B) “O mais alarmante, contudo, é que hoje até mesmo a existência
dos seres vivos encontra-se em risco,...” – inclusão
C) “... devido, entre outros fatores, ao consumo sem limites” – explicação
D) “Também são frequentes as violações de princípios éticos,...”
– oposição
E) “... como a corrupção que, particularmente no Brasil, implica
sérios prejuízos ao desenvolvimento social, político e econômico
do país” – comparação
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07. “O mais alarmante, contudo, é que hoje até mesmo a existência dos seres vivos encontra-se em risco, devido, entre outros
fatores, ao consumo sem limites e aos danos que vêm se infringindo
ao meio ambiente: desmatamento, extinção de espécies, destruição da camada de ozônio, excesso de emissão de gás carbônico,
poluição, aquecimento global, etc.”
Nesse segmento do texto, o emprego do etc ao final indica que:
A) há outros fatores menos importantes que causam risco à existência dos seres vivos
B) existem outros elementos de risco para o ser humano de que
o autor não se lembra
C) ocorrem outros tipos de aquecimento, além do citado anteriormente
D) deve haver outros fatores de risco desconhecidos do autor do texto
E) podem ser citados outros fatores, mas não são imprescindíveis
no texto

10. O texto lido pode ser classificado como:
A) dissertativo expositivo, pois fornece uma série de informações sem
a pretensão de defender qualquer linha ideológica de pensamento.
B) descritivo, já que fornece ao leitor características da sociedade
atual
C) narrativo, visto que apresenta uma série de fatos em sequência
cronológica
D) conversacional, porque, do primeiro ao último parágrafo, simula
uma conversação com o leitor
E) dissertativo argumentativo, já que apresenta uma tese sobre o
cenário atual e argumenta com sinais de esperança para o futuro

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO

08. Observe a charge abaixo.

11. Observe a sequência de números inteiros apresentada a seguir:
2, 4, 7, 12, 19, X, 43
O número indicado por X é:
A)
B)
C)
D)
E)

21
30
32
36
38

12. Observe a expressão apresentada abaixo:
A = 1,02134 + 0,97874 + 2 x 1,0213 x 0,9787 x (2 x 1,02132 + 3 x
1,0213 x 0,9787 + 2 x 0.97872)
O valor de A é:
Essa charge de Pelicano é adequada à seguinte passagem do texto:
A) “Porém, na contramão desse processo, encontra-se grande
parte da população mundial, que se vê excluída de seus direitos básicos de cidadania, sem acesso à saúde, educação,
água, moradia, informação e, além disso, tendo seus direitos
à integridade física e moral constantemente violados”
B) “O mais alarmante, contudo, é que hoje até mesmo a existência
dos seres vivos encontra-se em risco, devido, entre outros fatores, ao consumo sem limites e aos danos que vêm se infringindo
ao meio ambiente...”
C) “A essas questões somam-se outros graves problemas, como,
por exemplo, a intolerância, verificada em seus mais variados
aspectos: político, religioso, étnico, sexual, de gênero, de idade,
de condição social, etc.”
D) “A História mostra que foram os sonhos e a crença no potencial
criativo do ser humano o combustível essencial para a mudança
das sociedades ao longo dos tempos”
E) “Também são frequentes as violações de princípios éticos, como a
corrupção que, particularmente no Brasil, implica sérios prejuízos
ao desenvolvimento social, político e econômico do país”

09. “A História mostra que foram os sonhos e a crença no potencial
criativo do ser humano o combustível essencial para a mudança
das sociedades ao longo dos tempos”; a visão que o autor do texto
tem sobre a História é adequada à seguinte citação:
A) “Na verdade, não existe história, apenas biografia” (Emerson)
B) “A história é um pesadelo do qual estou tentando acordar”
(Joyce)
C) “A história é a ciência da infelicidade humana” (Queneau)
D) “A história é a mãe da verdade, testemunha do passado, exemplo e anúncio do presente” (Cervantes)
E) “A história é um romance que aconteceu; o romance é a história
que poderia ter acontecido” (Goncourt)

A)
B)
C)
D)
E)

8,0000
9,2324
10,9132
12,8912
16,0000

13. Sabendo-se que duas retas f(x) = ax + 6

e g(x) = cx + 1 são
perpendiculares e, além disso, f(g(x)) = g(f(x)), e a reta g(x) possui
a menor inclinação possível, tem-se que os valores de a e c são,
repectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

-1 e 1
-2 e 1/2
-3 e 1/3
-4 e 1/4
-5 e 1/5

14. O número formado pelos algarismos de todos os números
ímpares compreendidos entre 1 e 101, incluindo estes últimos,
possui número de algarismos igual a:
A)
B)
C)
D)
E)

90
93
96
98
101

15. De uma urna contendo 20 bolas numeradas de 1 a 20, retirase uma bola ao acaso. Sabendo-se que o número dessa bola é par,
a probabilidade de ele ser menor do que 15 é igual a:
A)
B)
C)
D)
E)

1/4
3/10
3/4
7/10
9/10

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG RJ
Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro - CEPERJ

3

ANALISTA EXECUTIVO - PERFIL 4

16.

Considere 3 conjuntos A, B e C quaisquer. A operação
A(BC) equivale a:
A)
B)
C)
D)
E)

(AB)  (AC)
(AB)  (AC)
(AB)  (AC)
(AB)  (AC)
(AB)  (AC)

17. A operação
A)
B)
C)
D)
E)

6 equivale a:

1/6

2
61/2
61/6
26
62

R/
/2
R/2
2R
R/2

19. Um programa de computador foi executado durante 2 horas,
20 minutos e 40 segundos. O tempo total, em segundos, dessa
execução correspondeu a:

3x 2

x 1

4 64

A diferença entre a maior raiz e a menor raiz vale:
1/12
1/8
1/6
1/4
1/2

25. Nos termos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro,

A)
B)
C)
D)
E)

plano plurianual
diretrizes orçamentárias
seguridade social
investimentos
fiscal social

26. Nos termos da repartição de competências tributárias, pertence ao Estado, segundo a Constituição do Estado do Rio de Janeiro,
o produto da arrecadação do imposto sobre :

DIREITO CONSTITUCIONAL E
DIREITO ADMINISTRATIVO

21. No âmbito das espécies normativas previstas no processo
legislativo federal, algumas não estão submetidas a sanção ou
veto pelo Executivo. Dentre elas, temos:
A)
B)
C)
D)
E)

A) seu financiamento se dá pelo orçamento fiscal da União e dos
Estados
B) recebe recursos do orçamento de investimentos dos entes da
federação
C) lei complementar estabelecerá as normas de fiscalização das
despesas com saúde na esfera federal
D) haverá lei nacional estabelecendo piso salarial regional
E) os agentes comunitários de saúde serão selecionados livremente pelos municípios

a lei que estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, os
objetivos e as metas da administração pública estadual para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas
aos programas de duração continuada serão estabelecidos, de
forma regionalizada, pela seguinte lei:

5840
6420
7280
8440
9260

20. Observe a equação do segundo grau abaixo:

A)
B)
C)
D)
E)

violação a direito social
quebra de monopólio
abuso de poder econômico
exercício da concorrência
regular atividade de direito

24. Uma das inovações no âmbito da Ordem Social foi a instituição do Sistema Único de Saúde. Sobre tal sistema, o comentário
correto é:

raio R vale:

A)
B)
C)
D)
E)

majoração de preços dos seus produtos, criando um ambiente de
cartelização. No âmbito das regras que informam a organização
econômica prevista na Constituição Federal, tal prática caracteriza
o seguinte:
A)
B)
C)
D)
E)

18. A razão entre a área e o perímetro de uma circunferência de
A)
B)
C)
D)
E)

23. É comum que postos de gasolina atuem coordenados na

Lei Ordinária
Lei Delegada
Medida Provisória
Decreto Legislativo
Lei Complementar

A)
B)
C)
D)
E)

renda retido na fonte dos servidores estaduais
produtos industrializados dos bens produzidos no Estado
operações financeiras das instituições sediadas no Estado
serviços das empresas que realizam suas atividades no Estado
grandes fortunas incidentes sobre os contribuintes que têm
domicílio no Estado

27. Quando o servidor público for removido para outra sede, nos
termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio de
Janeiro, deve ocorrer o pagamento de:
A)
B)
C)
D)
E)

diárias
ajuda de custo
indenização
prêmio
gratificação

22. Está sendo votado no Congresso Nacional um novo projeto
de Código de Processo Civil e, no Senado, um projeto de Código
Penal. Essa legislação deve ser normatizada por meio de:

28. Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Medida Provisória
Lei Complementar
Emenda Constitucional
Lei Ordinária
Resolução

do Rio de Janeiro, o direito de requerimento do servidor, após
indeferimento de pleito de natureza patrimonial, prescreverá em:
dez anos
oito anos
cinco anos
três anos
dois anos
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29. No âmbito da responsabilidade do Estado, decisão proferida
em processo judicial que não caracterize erro judiciário ou tenha
sido proferida sem dolo ou culpa do julgador, caso acarrete dano
à parte envolvida, terá como consequência a responsabilidade:
A)
B)
C)
D)
E)

objetiva do Estado por dano causado por seu agente
subjetiva do Estado com direito de regresso
inexistente do Estado por ausentes os seus pressupostos
subjetiva do prolator da sentença, agente do Estado
objetiva do agente do Estado que proferiu a decisão

30. Nos termos da lei de improbidade administrativa, é considerado ato que causa prejuízo ao erário:
A) adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, bens
de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução
do seu patrimônio ou à sua renda (do agente público)
B) aceitar emprego, para pessoa que tenha interesse suscetível
de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente
das atribuições do agente público, durante a atividade
C) perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou
aplicação de verba pública de qualquer natureza
D) receber vantagem econômica de qualquer natureza, indiretamente, para omitir declaração a que esteja obrigado
E) permitir ou facilitar a aquisição ou locação de bem ou serviço
por preço superior ao de mercado

ASSISTÊNCIA SOCIAL

31. Segundo Iamamoto (1982), o Serviço Social surge como um
dos mecanismos utilizados pelas classes dominantes como meio
ou exercício de seu poder na sociedade. O surgimento da profissão,
de acordo com a autora, representou:
A)
B)
C)
D)
E)

a complexificação das refrações da questão social
uma nova racionalidade no enfrentamento da questão social
o acirramento das contradições entre capital e trabalho
a manutenção do status quo pelos assistentes sociais
uma estratégia para o fortalecimento da solidariedade orgânica

32.

De acordo com Netto (2006), o denominado projeto éticopolítico do Serviço Social conquistou hegemonia no âmbito da categoria na década de 90 do século XX. Contudo, o autor sinaliza que
tal hegemonia vem sendo colocada em xeque a partir da influência:
A) do Movimento de Reconceituação do Serviço Social na América
latina
B) da proliferação dos cursos de Serviço Social à distância
C) da mercantilização das refrações da questão social
D) da precarização das condições de trabalho do assistente social
E) das práticas econômico-políticas inspiradas no neoliberalismo

34. Paiva e Sales (1996) sustentam que um dos princípios do
código de ética profissional de 1993 trata, de modo direto, da
recusa e do combate nos espaços institucionais e nas relações
cotidianas, diante de todas as situações que ferem a integridade
dos indivíduos e que os submetem ao sofrimento, à dor física e à
humilhação. Trata-se do seguinte princípio:
A) a defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do
arbítrio e do autoritarismo
B) o reconhecimento da liberdade como valor ético central e das
demandas a ele inerentes
C) a ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa
primordial de toda a sociedade
D) a defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política
E) o reconhecimento da dignidade da pessoa humana e da defesa
do bem comum

35. De acordo com Barroco (1996), é importante que a ética seja
compreendida no espaço da discussão filosófica sobre a liberdade, da responsabilidade sobre o dever. A ética profissional, nessa
perspectiva, seria:
A) a normatização legal de um código articulada a uma reflexão
moral, baseada no dever-ser do profissional
B) a reflexão crítica a respeito da dimensão ética e das necessidades sócio-históricas que demandam respostas profissionais
C) a vinculação profissional com os interesses da classe trabalhadora e com a sua organização
D) a superação da neutralidade e da postura imparcial e a defesa
dos interesses da classe trabalhadora pelo bem comum
E) a normatização a respeito dos limites da atuação profissional
com relação às demais profissões

36. De acordo com Lei Nº 8.662, de 7 de junho de 1993, que
dispõe sobre a profissão de Assistente Social, compete ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), na qualidade de órgão
normativo de grau superior, a seguinte atribuição:
A) supervisionar a prática profissional dos assistentes sociais
B) estabelecer os sistemas de registro dos profissionais habilitados
C) organizar o cadastro das instituições e obras sociais públicas
e privadas
D) aplicar as sanções previstas no Código de Ética Profissional
E) organizar o cadastro das instituições de ensino de Serviço Social

37. De acordo com Lei Nº 8.662, de 7 de junho de 1993, que dispõe sobre a profissão de Assistente Social, compete ao Conselho
Regional de Serviço Social (CRESS) a seguinte atribuição:
A) funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional
B) prestar assessoria aos organismos públicos ou privados, em
matéria de Serviço Social
C) estabelecer os sistemas de registros dos profissionais habilitados
D) fiscalizar o cumprimento das Diretrizes Curriculares da Profissão
E) fixar, em assembleia da categoria, as anuidades que devem
ser pagas pelos Assistentes Sociais

38. De acordo com Lei Nº 8.662, de 7 de junho de 1993, que

33. Segundo Netto (2006), os projetos profissionais são construídos por um determinado sujeito coletivo, que é:

dispõe sobre a profissão de Assistente Social, prestar assessoria
e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e
sociais da coletividade, configura:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

a associação profissional
o sindicato de classe
a categoria profissional
a sociedade civil organizada
o partido político

atribuição privativa
princípio fundamental
competência profissional
dever profissional
diretriz profissional

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG RJ
Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro - CEPERJ

5

ANALISTA EXECUTIVO - PERFIL 4

39. De acordo com Mauriel (2011), a partir do contexto genera-

45. Nogueira (2002), ao tratar dos processos de avaliação de

lizado de reformas dos sistemas de Welfare State desde os anos
80, quase todas as políticas públicas governamentais passaram a
ser elaboradas tendo o seguinte elemento como referência:

programas e projetos sociais, afirma que avaliar é estabelecer, a
partir de uma percepção intersubjetiva e valorativa e com base nas
melhores medições objetivas, o confronto entre a situação existente
previamente ao planejado e:

A)
B)
C)
D)
E)

a centralidade do combate à pobreza
a hierarquização dos serviços públicos
o enfrentamento da questão social
as diversas formas de controle social
aintersetorialidade das políticas públicas

40. Mauriel (2011) sustenta que no cerne dos debates sobre as

A)
B)
C)
D)
E)

reformas dos sistemas de bem-estar estão as “novas formas de
gestão da pobreza”, chamadas assim porque buscam:

46.

A)
B)
C)
D)
E)

a erradicação da pobreza
a superação da pobreza
o alívio da pobreza
a privatização da gestão
a terceirização da gestão

41. De acordo com Pereira (2004), por ser interdisciplinar e intersetorial, na prática, existe uma determinada política pública que é
mais afeita a estabelecer interfaces e vínculos orgânicos com as
demais políticas congêneres, tendo em vista a universalização do
atendimento das necessidades sociais no seu conjunto. A política
pública à qual a autora se refere é a:
A)
B)
C)
D)
E)

de Seguridade Social
da Criança e do Adolescente
de Assistência Social
de Saúde
do Idoso

42. De acordo com Sierra (2011), a família tornou-se, desde a
década de 1990, o principal alvo das políticas sociais, que apresentam duas estratégias: a execução de programas específicos
para crianças, jovens e pessoas com deficiência e a:
A)
B)
C)
D)
E)

interdisciplinaridade e a intersetorialidade das políticas sociais
focalização das políticas sociais em toda a classe trabalhadora
construção de rede de atendimento integral às famílias
transferência de renda pelos programas de combate a pobreza
família como fator de matricialidade das políticas públicas

43. Sierra (2011) sustenta que, no fim do século XX, as famílias
passaram a ser cobradas pelas atribuições que deveriam ser
executadas pelo Estado. Este fato representa a “redescoberta da
família” no sentido de:
A) colaborar com o Estado na provisão de serviços sociais básicos
B) substituir o Estado na provisão de bens e serviços sociais
básicos
C) substituir o Estado no planejamento dos serviços sociais básicos
D) colaborar com o Estado na gestão de bens e serviços sociais
E) substituir o Estado no controle social das políticas públicas

os objetivos e as metas alcançadas
os resultados e objetivos pretendidos
o estabelecimento de valores universais
a coerência com o orçamento determinado
a constatação dos limites para execução

Segundo Fávero (2003), o estudo social é um processo
metodológico específico do Serviço Social, que tem por finalidade
conhecer com profundidade, e de forma crítica, uma determinada
situação ou expressão da questão social, objeto da intervenção
profissional, especialmente nos seus aspectos socioeconômicos e:
A)
B)
C)
D)
E)

políticos
ideológicos
estruturais
conjunturais
culturais

47.

Moreira e Alvarenga (2003) definem parecer social como a
opinião profissional do assistente social, com base na observação
e estudo de uma dada situação, fornecendo elementos para a concessão de um benefício, recurso material e decisão médico-pericial.
As autoras também definem parecer social como:

A)
B)
C)
D)
E)

estratégia jurídica da classe trabalhadora
instrumento de legitimação do parecer médico
instrumento de viabilização de direitos
estratégia de contestação da decisão médica
instrumento de luta dos movimentos de usuários

48. Veloso (2011), ao tratar do potencial da tecnologia da informação para o Serviço Social, afirma que se faz necessário estabelecer
um ponto de partida, que seria:
A)
B)
C)
D)
E)

o exercício profissional
as inovações tecnológicas
a renovação do serviço social
a democratização da internet
as condições de trabalho

49. De acordo com Veloso (2011), a tarefa que se coloca aos
assistentes sociais, é construir uma forma de incorporação da tecnologia da informação que supere o modelo hegemônico imposto
ao conjunto dos trabalhadores, que a vê como estratégia para:
A)
B)
C)
D)
E)

aumentar o tempo livre remunerado dos trabalhadores
aumentar a extração de mais-valia dos trabalhadores
diminuir a utilização da força física dos trabalhadores
diminuir os conflitos existentes entre os trabalhadores
aumentar os conflitos entre capitalistas e trabalhadores

44. Calheiros e Soares (2007) destacam que a linguagem oficial
de diversos segmentos dos sistemas judiciário e sócio-educativo
trata o termo ato infracional de maneira “contaminada” por um
determinismo que desqualifica a pessoa por sua origem “biológica”, social, pelo local de residência e por outros dados biográficos
considerados determinantes da conduta antissocial. As autoras
denominam tal concepção de:

50. Segundo Almeida (2006), existem duas possibilidades de
entendimento e significação da “sistematização da prática” profissional. Uma destas compreende a “sistematização da prática” como:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

darwinismo social
banalização das desigualdades sociais
criminalização da questão social
naturalização do ato infracional
psicologização da questão social

determinante para o cumprimento das metas institucionais
condição para a organização política da categoria profissional
determinante para a construção das Diretrizes Curriculares
condição para otimizar a própria intervenção prática
burocratização do fazer profissional do assistente social
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51. De acordo com Almeida (2006), o esforço de sistematização
do trabalho do assistente social, de modo implícito ou explícito,
informa uma dada concepção de:
A)
B)
C)
D)
E)

moral
epistemologia
semântica
profissão
trabalho

52.

Segundo Matos (2010), a ação que auxilia tecnicamente
outras pessoas ou instituições, graças a conhecimentos especializados em determinado assunto, constitui a ação de assessorar.
Esta ação contudo, não corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

estudar a realidade institucional
propor alterações na realidade institucional
intervir na realidade
colaborar com os demais profissionais
contribuir para a organização do processo de trabalho

53. De acordo com Matos (2010), a recorrência do Serviço Social
à categoria da assessoria/consultoria é recente e o autor identifica
dois argumentos para isso. Um deles é:
A)
B)
C)
D)
E)

a falta de autonomia do assistente social nas instituições
o distanciamento das universidades com os campos da prática
o autoritarismo das chefias de Serviço Social
o desconhecimento do significado de assessoria/consultoria
a recente maioridade intelectual da profissão

54.

Correa (2006) sustenta que a temática do controle social
tomou vulto no Brasil a partir do processo de democratização na
década de 80 e, principalmente, com a institucionalização dos
mecanismos de participação nas políticas públicas na Constituição de 1988. A autora afirma que foi pioneira neste processo a
seguinte área:
A)
B)
C)
D)
E)

da assistência social
da saúde
da criança e do adolescente
do idoso
da Previdência Social

55. De acordo com a Lei Nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
que dispõe sobre a organização da assistência social, uma das
condições para os repasses, aos municípios, aos estados e ao
Distrito Federal, dos recursos de que trata esta lei é a existência:
A)
B)
C)
D)
E)

das Secretarias Municipais de Assistência Social
de CRAS, CREAS e Abrigos
de Conselhos Tutelares
do Plano de Assistência Social
de 70% de servidores concursados

56. A Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
incluiu um novo capítulo, em 2005, que trata do subsistema de
acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato. De acordo com a mesma lei, os serviços de saúde ficam
obrigados a permitir a presença de acompanhante:
A)
B)
C)
D)
E)

para toda adolescente
nos casos em que a instituição oferecer quarto individual
nos casos de risco de vida para a mãe e/ou o bebê
para toda mulher e adolescente
nos casos em que o médico apontar a necessidade

57. Costa (2006), ao tratar do trabalho nos serviços de saúde
e da inserção de assistentes sociais, observou que, enquanto se
ampliava o discurso sobre as fragilidades ou indefinições da prática
profissional, também verificava-se o seguinte fato:
A)
B)
C)
D)
E)

um aumento das contratações de assistentes sociais
uma diminuição das contratações de assistentes sociais
um aumento do número de Faculdades de Serviço Social
um aumento na concorrência por postos de trabalho
uma diminuição dos posto de trabalho de Serviço Social

58. De acordo com Costa (2006), o assistente social se insere, no
interior do processo de trabalho em saúde, como um elo orgânico
entre os diversos níveis do SUS. A autora conclui que o principal
produto do assistente social é assegurar:
A)
B)
C)
D)
E)

o controle social na saúde
a integralidade das ações
os interesses da classe trabalhadora
a hierarquização das ações
a descentralização das ações

59. Ao analisar a Política de Saúde nos dois governos de Lula,
Bravo e Menezes (2010) afirmam que, no início do primeiro governo, o Ministério da Saúde sinalizou como um dos desafios a
incorporação da agenda:
A)
B)
C)
D)
E)

privatista
do Banco Mundial
da Reforma Sanitária
neoliberal
do Projeto Ético-Político do Serviço Social

60.

Segundo Bravo e Menezes (2010), na atual conjuntura
constata-se uma fragilização das lutas sociais, e as entidades e
movimentos sociais não têm conseguido uma defesa da Seguridade Social e da Saúde em particular. Segundo as autoras, desde a
década de 1990 opera-se uma profunda despolitização:
A)
B)
C)
D)
E)

das políticas sociais
dos governantes de esquerda
dos profissionais e usuários da Saúde
da questão social
da sociedade civil

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

61. A burocracia, enquanto forma da dominação, se sustenta
sobre o seguinte conhecimento:
A)
B)
C)
D)
E)

Operacional
Técnico
Científico
Racional
Organizacional

62. Os militares, à semelhança do Governo Vargas, propuseram
uma reforma administrativa fundada no modelo racional-legal weberiano. A reforma idealizada pelos militares, também de característica
autoritária, foi realizada no ano de:
A)
B)
C)
D)
E)

1963
1964
1966
1967
1970
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63.

De acordo com o art. 19 da Lei Complementar Nº 101, de
04/05/2000, a despesa total com pessoal, em cada período de
apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder a
receita corrente líquida da União, dos Estados e dos Municípios,
nos seguintes percentuais, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

60%, 50% e 60%
50%, 60% e 50%
50%, 60% e 60%
50%, 50% e 60%
60%, 60% e 50%

69. Quando tratamos de PPPs, a contrapartida do parceiro público poderá ser feita, em relação ao valor do investimento, em um
percentual de até:
A)
B)
C)
D)
E)

40%
50%
60%
70%
80%

70. Tratando-se de planejamento, existem três níveis hierárquicos
distintos dentro da organização que são:

64.

A proposta de reforma promovida pelo então Presidente
Getúlio Vargas caracterizou-se pela mudança de uma situação de
organização pré-burocrática, coronelista, para uma modernização
administrativa do aparelho estatal. Em 1938, foi criado, para auxiliar
o processo de reforma do sistema burocrático, o seguinte órgão:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

71. Os neoliberais reconhecem, entretanto, que a participação

Departamento de Apoio à Administração Pública
Departamento de Administração Estratégica
Departamento de Administração dos Bens Públicos
Departamento de Administração de Obras Públicas
Departamento de Administração do Serviço Público

65. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ao determinar que
o montante previsto para as receitas de operações de crédito não
poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do
projeto de lei orçamentária, conforme previsto no § 2º do art. 12,
faz uso do seguinte princípio:
A)
B)
C)
D)
E)

Equilíbrio
Reserva Legal
Exclusividade
Transparência
Discriminação

66. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir
necessidade de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas
deverá ser autorizada por lei específica, que atenda condições
estabelecidas na:
A)
B)
C)
D)
E)

Constituição Brasileira
Lei de Controle dos Orçamentos Públicos
Lei de Responsabilidade Fiscal
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Lei Orçamentária Anual

normativo, estratégico e operacional
estratégico, tático e operacional
tático, operacional e situacional
operacional, estratégico e tático
normativo, tático e estratégico

do Estado na economia é essencial. Entre as funções essenciais
desempenhadas pelo Estado podemos destacar:
A)
B)
C)
D)
E)

saúde, gestão pública e trabalho
educação, trabalho e segurança
saúde, educação e segurança
segurança, finanças e saúde
esportes, saúde e economia

72. No tocante à Administração Pública Gerencial, pode-se argumentar que, nas suas três dimensões, a reforma gerencial avançou
de maneira adequada nos seguintes níveis:
A)
B)
C)
D)
E)

institucional e financeiro
administrativo e cultural
institucional e operacional
administrativo e gerencial
institucional e cultural

73. A administração pública pode ser aceita como o aparelho de
Estado organizado com a função de:
A)
B)
C)
D)
E)

executar serviços
gerenciar processos
garantir o processo de gestão
garantir as reformas do Estado
garantir a trajetória de governo

volvidos e do objeto a ser contratado. A alternativa que apresenta
o valor limite da modalidade de tomada de preço é:

74. A Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e
despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira
e o programa de trabalho do Governo, em conformidade com os
princípios de:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

67. A escolha da modalidade licitatória depende dos valores enR$ 80.000,00
R$ 450.000,00
R$ 650.000,00
R$ 800.000,00
R$ 1.000.000,00

68.

diversificação, universalidade e semestralidade
unidade, segregação e anualidade
unidade, universalidade e equidade
diversificação, gestão e anualidade
unidade, universalidade e anualidade

O período de prestação de serviço das parcerias públicoprivadas (PPPs) deve ser superior a cinco anos e inferior a:

75. As receitas e despesas de capital serão objetos de um Quadro

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

15 anos
20 anos
25 anos
30 anos
35 anos

de Recursos e de Aplicação de Capital, aprovado por:
projeto de lei
decreto do Poder Executivo
decreto do Poder Legislativo
resolução
decreto do Poder Judiciário
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76. Os princípios orçamentários podem ser divididos em:
A)
B)
C)
D)
E)

fundamentais e operacionais
fundamentais e gerenciais
operacionais e funcionais
operacionais e gerenciais
fundamentais e emergenciais

77. Considerando-se a construção do Estado-rede, a afirmação
que se refere ao princípio da Coordenação é:
A) Define a legitimidade do processo. Sem ela não se assegura a
legitimidade do Estado nem uma descentralização eficaz.
B) Revê a situação do funcionalismo, contratando profissionais,
principalmente administradores.
C) Estabelece mecanismos de controle para evitar a corrupção.
A transparência deve ocorrer no controle externo do Estado,
apoiado na sociedade.
D) O Estado precisa adaptar-se às constantes mudanças no mundo. Também deve ser negociador, em vez de decretador.
E) É imprescindível para a flexibilidade e para a descentralização. Deve estender-se além dos limites políticos nacionais e
interagir com as administrações locais, regionais, nacionais e
supranacionais.

78. O Governo, ao estabelecer, dentro de seus mecanismos de
gestão, seus principais objetivos e metas, garante a sua execução
de uma forma:
A)
B)
C)
D)
E)

aleatória
fiscalizada
planejada
autoritária
operacionalizada

79. No que diz respeito aos tipos de especialização, as delimitações de atuação dos gestores públicos podem ser classificadas em:
A)
B)
C)
D)
E)

geográfica e legal; funcional; setorial
geográfica e legal; espacial; setorial
setorial; geográfica e legal; operacional
operacional; funcional; setorial
operacional; espacial; setorial

80. Os fins da administração pública resumem-se ao objetivo
de garantir:
A)
B)
C)
D)
E)

a regulação dos processos administrativos do Estado
o bem comum com foco na classe dominante
o bem da classe operária em detrimento da classe patronal
o bem comum da coletividade administrada
a gestão do patrimônio do Estado
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