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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Coloque seu aparelho celular embaixo da carteira e o conserve desligado durante todo 
o transcurso da prova. Em cima da carteira poderão ficar somente a caneta, o caderno 
de prova, o cartão resposta e o cartão de identificação. 

2. Certifique-se de que o caderno de questões que você recebeu é relativo ao cargo a que 
concorre e contém 10 páginas, seqüencialmente numeradas. 

3. Verifique se no seu Cartão-Resposta estão impressos o seu nome completo e o cargo para o qual você 

está concorrendo. 

4. Confira se este Caderno de Questões contém 35 (trinta e cinco) questões com o conteúdo distribuído 
conforme o quadro abaixo: 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
5. Assine o seu nome no Cartão-Resposta e nesta capa de Prova.  

6. Para marcar sua resposta no Cartão, preencha totalmente o círculo que compreende a única alternativa 

correta de cada questão. Marque assim: 

7. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão; questão rasurada também é anulada. 

8. Use caneta esferográfica preta ou azul, para a marcação das respostas no Cartão-Resposta. 

9. O gabarito pode ser copiado somente no Cartão de Confirmação da Inscrição. 

10. Qualquer espaço em branco do caderno de questões pode ser utilizado para anotações e cálculos. 

11. Qualquer tentativa de comunicação entre os candidatos é motivo de anulação da prova de todos os 

candidatos envolvidos. 

12. Não é permitido o uso de calculadoras, dicionário ou outro material de apoio. 

13. Esta prova terá a duração de 3:00 h (três horas). 

14. A entrega da prova só poderá ocorrer, transcorrido o mínimo de 60 minutos do seu inicio. 
15. Os três últimos candidatos, em cada sala, só poderão se retirar juntos. 

16. Ao terminar a prova, devolva para o fiscal o Caderno de Questões, o Cartão-Resposta e assine a 

lista de presença. 

17. O candidato que desejar cópia da prova que realizou poderá obtê-la, via internet, após a divulgação do 

gabarito, e da mesma forma como retirou seu cartão de confirmação. 

18. O gabarito preliminar será divulgado 24 h após a realização da prova, no endereço eletrônico 

www.coned.com.br. 

 

 

  

 

    ________________________________________     _____________________________                  
             NOME DO CANDIDATO                                             CARGO 
 
             

   

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                   01 a 10 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA                            11 a 17 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL                                               18 a 20 
      

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                    21 a 35 

 

    

 

   

     

 

 

 

 

 

     

    

 

 
                 

 

          

    

 

       

       

 

 

 

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO 
 

“O sucesso não vem; ele tem que ser conquistado” 
 

____________________________________________________________________________ 

(transcreva a frase acima nesta linha) 

http://www.coned.com.br/
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ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA EM CADA QUESTÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Fiscalização resgata 150 trabalhadores em Goianésia 

do Pará 
 

    O Grupo Especial de Fiscalização Móvel de Combate ao Trabalho Análogo ao de Escravo, 

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgou na última quinta-feira (3) o resgate de 

150 trabalhadores em uma siderúrgica paraense, localizada em Goianésia do Pará, município 

do sudeste do estado. 

  

    De acordo com os agentes, os trabalhadores foram encontrados em atividade de 

carvoejamento e como cozinheiros em situação de informalidade, submetidos a condições de 

vida e trabalho degradantes. 

 

 

    Segundo a fiscalização, embora as siderúrgicas sejam as destinatárias finais da produção 

dessas carvoarias, elas afirmam não receber o carvão produzido de maneira irregular - sem 

atender aos requisitos dos órgãos ambientais - e negam que as atividades desses 

trabalhadores estejam ligadas à sua produção. Além das péssimas condições de trabalho, os 

trabalhadores pernoitavam em construções precárias, que não atendem as mínimas 

condições de habitabilidade. 

 

 

    Ao final da operação, os trabalhadores foram retirados do local e os auditores fiscais do 

trabalho emitiram vários autos de infração, além de buscar ligação dos trabalhadores com a 

empresa para tentar calcular as verbas rescisórias. Com base nas irregularidades verificadas, 

um relatório será produzido e encaminhado ao Ibama, Ministério Público Federal e Polícia 

Federal para que aquela empresa seja responsabilizada pelo tratamento dispensado aos 

trabalhadores. 

 

    Por telefone, a reportagem conversou nesta quinta-feira (4) com o principal executivo da 

empresa, que afirmou ter tomado conhecimento da ação de fiscalização realizada pelo 

Ministério do Trabalho pela reportagem, e nega ter funcionários em situação de escravidão. O 

setor jurídico da empresa vai se manifestar sobre o fato. 

 

 

    O executivo alega que a empresa foi notificada em fins de setembro deste ano pela 

Procuradoria do Trabalho para que apresentasse a Guia Florestal para Transporte de Carvão 

Vegetal – GF3, notas fiscais e pagamentos referentes à GF3, e que os documentos foram 

apresentados. 

 

    Esclareceu ainda que, desde maio de 2005, a empresa é signatária do Pacto Nacional pela 

Erradicação do Trabalho Escravo, e que ano passado firmou um termo de ajuste de conduta 

(TAC) com o Ministério Público do Trabalho, Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), 

Ibama e governo do estado do Pará em que se comprometeu a controlar a origem legal do 

carvão recebido, com o devido monitoramento dos fornecedores. 

 

 

 

 

As questões de 01 a 10 estão baseadas nesta notícia publicada em 05/10/2012, em um dos 
jornais da capital do Estado. Leia-a, com atenção, e responda às questões segundo o 
enunciado de cada uma delas. 

 

http://g1.globo.com/pa/para/cidade/goianesia-do-para.html
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A notícia veicula um dos mais graves 
problemas brasileiros nesta primeira década do 
novo século, isto é, um problema 
A) racial, por tratar-se de trabalhadores 
escravizados que carvoejam e cozinham sem 
condições humanas 
B) social, por tratar-se de trabalho escravo, 
pelas condições desumanas que certas 
empresas impõem aos carvoeiros 
C) socioambiental, por tratar-se de trabalho que 
envolve ao mesmo tempo pessoas e meio-
ambiente, ambos sendo degradados em sua 
condição de vida 
D) ambiental, por tratar-se de desrespeito à 
natureza, uma vez que o trabalho desenvolvido 
exige madeira para produzir carvão 
E) econômico, por tratar-se da relação empresa 
x empregados na produção de matéria-prima 
para as siderúrgicas 
 

 
 
 

Segundo palavras do principal executivo da 
empresa siderúrgica acusada, 
A) por ser signatária do Pacto Nacional pela 
Erradicação do Trabalho Escravo, a empresa 
controlava a origem do carvão recebido e 
monitorava os fornecedores desse carvão, 
portanto não tinha como contratar carvoeiros 
para seus quadros de funcionários 
B) após ter recebido a notificação da 
Procuradoria do Trabalho para apresentar 
documentos necessários de que estaria agindo 
dentro da lei, a empresa atendeu prontamente 
a essa exigência 
C) tendo tomado conhecimento da ação 
fiscalizadora do Ministério do Trabalho, a 
empresa procurou a reportagem e negou que 
tivesse funcionários em situação de risco como 
diziam os fiscalizadores 
D) depois da fiscalização ocorrida pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, a empresa 
se comprometeu a controlar toda origem do 
carvão de que precisasse e evitar que 
houvesse fornecedores ilegais 
E) tão logo tomou conhecimento da ação do 
Grupo Especial de Fiscalização Móvel de 
Combate ao Trabalho Análogo ao de Escravo, 
a empresa acionou seu setor jurídico para se 
manifestar sobre o fato 
 
 
 
 

 
Quando ocorreu, por telefone, o contato entre a 
reportagem e o principal executivo da empresa 
acusada, foi por meio do discurso direto. A 
notícia, veiculando a fala daquele empresário, 
se deu em discurso indireto. Há, em ambos os 
discursos, características próprias como: 
I. As palavras do principal executivo daquela 
empresa foram exatamente as mesmas 
pronunciadas por ele 
II. Há sempre, ao introduzir a fala daquele 
executivo, um verbo declarativo 
III. É constante a presença de orações 
subordinadas substantivas na fala daquele 
executivo 
IV. Aquele executivo é sempre identificado pela 
primeira pessoa do singular, exatamente a que 
fala 
São características do discurso indireto apenas 
as afirmativas 
A) I e II 
B) I, III e IV 
C) III e IV 
D) I, II e III 
E) II e III  
 
 
 

Na manchete da notícia (Fiscalização resgata 
150 trabalhadores em Goianésia do Pará), 
percebe-se que a ação humana de resgatar 
está sendo atribuída a um ser irracional ou 
abstrato (fiscalização). Este é um recurso 
empregado para o enriquecimento artístico da 
linguagem e constitui a figura denominada 
A) metáfora 
B) eufemismo 
C) catacrese 
D) prosopopeia 
E) hipérbole 
 
 
 
A relação estabelecida pela preposição em, 
correspondendo à circunstância de tempo, está 
expressada na frase: 

A) [...] localizada em Goianésia do Pará, 
município do sudeste do estado  
B) [...]os trabalhadores foram encontrados em 
atividade de carvoejamento  
C) O executivo alega que a empresa foi 
notificada em fins de setembro deste ano 
D) [...] os trabalhadores pernoitavam em 
construções precárias, 
E) [...], e nega ter funcionários em situação de 
escravidão 

QUESTÃO - 01 

QUESTÃO - 04 

QUESTÃO - 02 

QUESTÃO - 03 

QUESTÃO - 05 

http://g1.globo.com/pa/para/cidade/goianesia-do-para.html


         

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
Concurso Público 01/2012 

Prova para o Cargo de ASSISTENTE SOCIAL 
  

3 

 
 

Quando a notícia informou sobre a quem se 
destinava a produção do carvão, as empresas 
“afirmam” não receber o produto irregular e 
“negam” a ligação entre trabalhadores ilegais e 
produção. Observa-que que esses dois 
vocábulos constituem caso de vocábulos 
A) homônimos 
B) parônimos 
C) antônimos 
D) sinônimos 
E) heterônimos 

 
 

 
O predicado da oração, cujo núcleo acha-se 
formado por um verbo intransitivo, é o da 
oração 
A) “Além das péssimas condições de trabalho, 
os trabalhadores pernoitavam em construções 
precárias” 
B) “Por telefone, a reportagem conversou nesta 
quinta-feira (4) com o principal executivo da 
empresa” 
C) “[...] os auditores fiscais do trabalho emitiram 
vários autos de infração” 
D) “Fiscalização resgata 150 trabalhadores em 
Goianésia do Pará” 
E) “[...]” embora as siderúrgicas sejam as 
destinatárias finais da produção dessas 
carvoarias” 
 
 

 
 

O processo da derivação é o que formou o 
maior número de palavras em Língua 
Portuguesa. A palavra sublinhada que foi 
formada pelo processo da derivação 
regressiva é 
A) divulgou na última quinta-feira  
B) foram encontrados em atividades de 
carvoejamento 
C) setor jurídico vai se manifestar 
D) firmou um termo de ajuste 
E) localizada em Goianésia do Pará 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observe a concordância nominal existente na 
estrutura desta frase: “[os trabalhadores foram] 
submetidos a condições de vida e trabalho 
degradantes”. Sobre esta concordância aqui 
presente, afirma-se que 
I. o adjetivo “submetidos”, por estar referindo-se 
a “trabalhadores”, tem de estar no masculino 
plural 
II. o substantivo “condições”, embora possua as 
duas locuções “de vida” e “[de] trabalho”, uma 
no feminino e outra no masculino, exige que o 
adjetivo “degradante” esteja no plural 
III. por ser adjetivo uniforme, “degradante”, 
concordando com “condições”, apenas recebe a 
letra s, formadora do plural 
Desse modo, conclui-se que 
A) todas as alternativas estão corretas 
B) apenas a I está correta 
C) apenas a II está correta 
D) apenas a I e II estão corretas 
E) apenas a II e III estão corretas 
 
 

 
 
 

No 3º parágrafo, o verbo atender aparece por 
duas vezes. Na primeira oração (“sem atender 
aos requisitos dos órgãos ambientais”), a 
regência é transitiva indireta. Na 2ª (“que não 
atendem as mínimas condições de 
habitabilidade”), a regência é transitiva direta. 
Como a regência verbal passa, 
necessariamente, pelo significado que o verbo 
quer dar, justificam-se as duas regências pelo 
sentido do verbo atender, respectivamente, na 
1ª e na 2ª orações: 
A) acolher  /  ter em vista 
B) ficar atento  /  levar em conta 
C) tomar em consideração  /  observar 
D) dar atenção  /  responder 
E) considerar  /  servir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO - 07 

QUESTÃO - 06 

QUESTÃO - 08 

QUESTÃO - 09 

QUESTÃO - 10 
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Sobre o funcionamento das memórias 
permanentes e temporárias utilizadas nos 
microcomputadores atuais é correto afirmar: 
I – Os discos rígidos (HD´s) possuem maior 
capacidade de armazenamento que os CD-
ROM´s, podendo chegar a guardar mais de 1 
(um) terabyte de dados. 
II – A memória RAM é o componente que 
armazena de maneira permanente as 
informações necessárias à inicialização do 
computador. 
III – As memórias do tipo ROM são dispositivos 
portáteis que permitem ao usuário gravar e 
transferir seus dados entre diversos 
microcomputadores, utilizando as portas USB. 
IV – As memórias do tipo Cache são memórias 
de alta velocidade que, apesar de possuir 
menor capacidade de armazenamento que as 
memórias RAM, permitem acelerar o 
processamento do sistema. 
Está (ão) correta(s) apenas 
A) II e IV 
B) II e III 
C) I e III 
D) I e IV      
E) I, II e III 

 
 

 
 

  
Na instalação padrão do Microsoft Windows 7, 
a barra longa horizontal disponível na parte 
inferior da tela e que possui quatro seções 
principais: Botão Iniciar, Barra de Ferramentas 
de Início Rápido, Seção Intermediária e Área 
de Notificação é a barra de  
A) tarefas 
B) controle 
C) cascatas 
D) transferência 
E) estilos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

São modos de exibição de pastas e arquivos na 
instalação padrão do Microsoft Windows 7: 
I  – Listas 
II- Detalhes 
III – Ícones Grandes 
IV – Conteúdo 
V – Lado a Lado 
A quantidade de itens corretos é 
A) um 
B) dois 
C) três 
D) quatro 
E) cinco 
 

 
 
As áreas indicadas com os números 1, 2 e 3 na 
figura abaixo são relacionadas ao 
gerenciamento de arquivos e pastas no 
Windows 7 em sua instalação padrão, e 
identificam, nessa ordem: 

 
 
A) Barra de Ferramentas, Painel de Acesso e 

Botões de Navegação 
B) Painel de Navegação, Barra de Execução e 

Menu de Dispositivos 
C) Painel de Navegação, Painel de Detalhes e 

Barra de Endereços 
D) Área de Trabalho, Menu Empilhar e 

Gerenciador de Tarefas 
E) Painel de Detalhes, Janelas de Propriedades 

e  Gerenciador de Endereços 
 

 

QUESTÃO - 13 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO - 12 

QUESTÃO - 14 

QUESTÃO - 11 
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A figura abaixo mostra uma janela do Microsoft 
Word 2007 com um texto sendo editado. Com 
base nos recursos desse aplicativo e a figura 
apresentada, considere as seguintes 
afirmativas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – Para formatar a palavra “capacidade”, que já 
está selecionada, para negrito, bastaria clicar 

sobre o botão . 
II – Considere que o parágrafo que está sendo 
visualizado esteja selecionado. Ao clicar no 

botão  , todo o parágrafo será centralizado. 

III – Ao clicar no botão , todo o texto será 
selecionado e enviado para a área de 
transferência do Microsoft Office. 

IV – Clicando no botão , a palavra 
“capacidade”, que já está selecionada, seria 
convertida para maiúscula. 
Está (ão) correta(s) apenas 
A) II e IV 
B) II 
C) I e III 
D) IV      
E) I e II 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O recurso de “Congelar Painéis” do Microsoft 
Excel permite ao usuário: 
A) Bloquear linhas ou colunas em uma área, 

mantendo os rótulos de linhas e colunas 
visíveis, quando rolar a planilha.  

B) Determinar quais células poderão ser 
alteradas e quais células serão protegidas 
através de senhas. 

C) Garantir que todas as fórmulas e valores 
automáticos sejam visualizados sem 
alteração de seus conteúdos. 

D) Reduzir a quantidade de linhas e colunas que 
podem ser visualizadas em uma planilha. 

E) Limitar em 3 (três) o número máximo de 
planilhas que o usuário pode criar em um 
mesmo arquivo. 

 
 
 
 
 
 
A empresa Atlas Ltda. construiu um “site” e 
disponibilizou seu acesso na Internet. Para 
acessá-lo, um possível endereço a ser digitado 
na barra de endereços do Internet Explorer 
seria: 
A) http://@www.br.com.www/atlas 
B) Atlas@www.br/http: 
C) http://www.atlas.com.br 
D) Br.com/httpd/@atlas 
E) https//:com.atlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO - 15 QUESTÃO - 16 

QUESTÃO - 17 

mailto:Br.com/httpd/@atlas
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As questões de 18 a 20 se baseiam neste 
possível caso: 

 
 
 
 
No exercício de sua função, como servidor 
público, é possível que tenha de ausentar-se 
do Município a fim de tratar de assunto do 
interesse do seu trabalho. Neste caso, você 
A) deverá receber diárias correspondentes aos 

dias em ficar ausente, ficarão para a 
oportunidade em que viajar 

B) terá direito à indenização de transporte, se 
tiver realizado despesas com a utilização de 
seu próprio carro 

C) deverá receber bilhetes de passagem de ida 
e volta; encaminhamento ao hotel para 
hospedagem; vale-alimentação para cobrir 
despesas com alimentação; e vale-
transporte pra locomover-se onde estiver 

D) se também estiver exercendo função 
comissionada, poderá receber diárias 
duplas, correspondentes a cada cargo 

E) se retornar ao Munícipio em prazo menor do 
que o cedido para seu afastamento, não 
precisará restituir as diárias não utilizadas, 
porque o mérito de ter cumprido as tarefas 
em prazo menor é todo seu 

 
 

 

 

 

 
Além dos vencimentos e de outras vantagens 
pecuniárias previstas nessa Lei Complementar, 
você poderá ter, também, (1) retribuições, (2) 
gratificações e (3) adicionais. Abaixo estão 
algumas vantagens que devem ser identificadas 
conforme o número acima colocado, isto é, se 
retribuição, gratificação ou adicional. 
(  ) exercícios de atitudes insalubres ou 
perigosas 
(    ) período natalino 
(    ) trabalho noturno 
(    ) exercício de assessoramento 
(    ) prestação de serviço extraordinário 
A sequência correta é 
A) 1, 1, 3, 2, 2 
B) 1, 2, 3, 3, 1 
C) 3, 1, 2, 1, 2 
D) 2, 2, 1, 3, 3 
E) 3, 2, 3, 1, 3 

 

 

A promoção é a progressão funcional do 
servidor estável a uma posição que lhe 
assegure maior vencimento base, dentro da 
mesma categoria funcional. Sobre ela é correto 
afirmar que 
A) a promoção por antiguidade dar-se-á pela 
progressão à referência  imediatamente 
superior, observado o interstício de 3 (três) anos 
de efetivo exercício 
B) o servidor que não estiver no exercício do 
cargo, ressalvadas as hipóteses consideradas 
como de efetivo exercício, não concorrerá a 
promoção  
C) no critério de merecimento será obedecido 
o que dispuser a lei do sistema de carreira, 
considerando-se em especial na avaliação 
progressiva, a disciplina como um dos fatores 
relevantes para a progressão 
D) o servidor em exercício de mandato eletivo, 
somente terá direito a promoção pelo critério da 
responsabilidade e participação, na forma de 
Constituição Federal 
E) o setor competente de pessoal processará 
as promoções que deverão ser efetivadas no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de 
abertura da vaga 
 

 

QUESTÃO - 18 

QUESTÃO - 19 

QUESTÃO - 20 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
 

“Imagine que você está aprovado 
no presente concurso público. De 
acordo com a lei Complementar nº 
187/2007, de 23 de agosto de 2007, 
que dispõe sobre o Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos Civis da 
Administração Direta, das 
Autarquias e das Fundações 
Públicas do Município de Goianésia 
do Pará, sua nomeação acontecerá 
a qualquer momento.”  
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O Serviço Social, fundamentado no método 
fenomenológico, diz respeito à intervenção 
baseada em diálogos sucessivos entre 
assistente social e usuário, a fim de propor 
alternativas de ultrapassagem para a 
construção de uma nova atitude perante à SEP 
(Situação Existencial Problematizada). Esses 
diálogos se referem à  
A)práxis concreta e práxis de reconhecimento 
B) práxis de transformação e práxis de 
construção do projeto 
C) enunciação da SEP e análise crítica da SEP 
D) enunciação da SEP e síntese crítica da SEP 
E) construção do projeto e análise crítica da 
SEP 

 
 
 
 

Em dado momento da história do Serviço 
Social, introjetou-se, na cadeia de inquietudes 
desse profissional a relação do Serviço Social 
com as estratégias de classe e o poder 
condensado no Estado, além de seu 
entrelaçamento com a prática profissional, 
propondo um caráter mais especializado e de 
destaque ao assistente social; recusa à figura 
do técnico meramente executor, que passa a 
reconhecer em si um papel sociopolítico e 
exigente de maior rigor teórico. Esse texto se 
refere à vertente 
A) sistêmica, através da qual se concebe que o 
profissional do Serviço Social esteja no mesmo 
nível que o cliente, uma vez que os atores 
sociais constituem um plano horizontal, não 
havendo sobreposição de atores  
B) fenomenológica, cujas preocupações 
fundamentais que se sustentam em uma 
compreensão homem e mundo, orientada por 
uma ética cristã motivante e uma interpretação 
da realidade pautada na teoria personalista do 
conhecimento 
C) crítico-dialética, contrária às práticas 
ajustadoras da realidade, parte da perspectiva 
de superação do modelo de sociedade atual, 
lançando mão de instrumentos científicos de 
análise da realidade e da conjuntura social  
D) fenomenológica, considerada nas Ciências 
Sociais como a sociologia da vida cotidiana, 
enfatizando a significação em detrimento da 

quantificação e advogando a subjetividade 
como fundante do sentido e constitutiva do 
social 
E) crítico-dialética, para a qual é preciso, 
primeiramente, libertar-se de qualquer 
pressuposição, para daí, captar-se a essência 
do fenômeno com suas propriedades estáveis 
 
 
 

 
 

Ao falar sobre as perspectivas teóricas e 
práticas do serviço social, Faleiros coloca-as em 
dois paradigmas, considerando seus postulados 
sobre as relações sociais e a intervenção 
profissional nessas relações. Esses paradigmas 
são 
A) conservador e de justiça social 
B) das relações interpessoais e da 
transformação social 
C) das relações interindividuais e  da 
transformação social 
D) das relações interindividuais e  das relações 
de força, poder e exploração  
E) das inter-relações e das relações de força, 
poder e exploração 

 
 
 
 
 

Cada vez mais a participação do assistente 
social no campo educacional é fundamental. 
Exemplo disso é a realização de uma audiência 
pública em Brasília para discutir a inserção do 
assistente social nas escolas públicas. Neste 
sentido, a importância do serviço social escolar 
é  
A) propor alternativas didático-pedagógicas 
para definir os planos acadêmicos dos 
currículos dos alunos 
B) coordenar questões de ensino-aprendizagem 
para provocar o interesse dos alunos em 
permanecer em sala de aula 
C) inovar os currículos pedagógicos para uma 
maior eficiência acadêmico-científica do 
desempenho escolar 
D) criar estratégias de relações humanizadas 
entre o quadro técnico-docente e a comunidade 
para a inserção dos alunos na escola 
E) realizar diagnóstico sócioescolar, a fim de 
elaborar projetos sociais para o acesso do 
educando à cidadania 
 
 

QUESTÃO - 21 

QUESTÃO - 22 

QUESTÃO - 23 

QUESTÃO - 24 
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Sobre a relação violência escolar/Serviço 
Social, é correto afirmar que  
A) o Assistente Social é o principal agente 
escolar frente aos conselhos de pais e mestres, 
associação que integra a relação família/escola 
e o princípio de gestão democrática nas 
escolas públicas, desenvolvendo, dentre 
outros, mecanismos de combate à violência 
escolar   
B) em escolas onde há suspeita do 
envolvimento de alunos com o tráfico de 
drogas, é recomendável que o Assistente 
Social dialogue com o suspeito com a 
finalidade de alertá-lo para o perigo das drogas 
e tentar extrair dele a maior quantidade 
possível de informações, que servirão à 
investigação policial  
C) em casos de bullying, cabe ao profissional 
do Serviço Social investigar a situação, a fim de 
desvelar suas causas para que a vítima possa 
evitá-las, e quando as agressões chegarem ao 
nível físico, é papel do Assistente Social avisar 
aos responsáveis pelo educando 
D) concerne ao Assistente Social diagnosticar 
as causas das negligências, a fim de definir as 
estratégias de intervenção que objetivem a 
transformação da realidade, e busca da 
implantação de políticas públicas voltadas para 
as vítimas de violência intra e extraescolar, 
combatendo-as  
E) o Assistente Social, no espaço escolar, 
medeia relações de conflito e de conquista de 
direitos, aponta a construção coletiva da 
cidadania ativa, porém, através de ações e 
projetos, auxilia o Estado a ser reconhecido 
como o único capaz de transformar a realidade 
 

 
 

 
O sistema de organização caracterizado pela 
estruturação hierárquica e existência de 
normas reguladoras, e que visa atingir metas, 
dentre elas, a padronização do desempenho 
humano, buscando alcançar o maior 
rendimento possível, é denominado 
A) burocracia 
B) planejamento 
C) ética profissional 
D) burocratismo 
E) práxis organizativa 
 
 

 
 
 
Considerando o trato das Políticas Sociais no 
Brasil, nos diversos momentos da história, o 
trinômio que é articulado do ideário neoliberal 
para as políticas sociais, é 
A) seletividade, focalização e distributividade 
B) privatização, focalização e descentralização 
C) saúde, previdência e assistência social 
D) privatização, seletividade e universalidade  
E)universalidade, uniformidade e 
descentralização 

 
 
  
 
 

 
Segundo Horácio Martins Carvalho, a redação 
de um texto (documento) que consubstancie os 
objetivos a serem alcançados pelos diversos 
setores da economia ou da sociedade, as 
diretrizes, a alocação dos recursos, e os prazos 
necessários para alcançar os objetivos, refere-
se ao(à) 
A) plano 
B) programa  
C) projeto 
D) planejamento 
E) avaliação  
 
 
 
 
 
A promulgação da Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS, em 1993, foi um dos principais 
avanços rumo ao reconhecimento da 
Assistência Social no Brasil, como política de 
Estado, precedida pela Carta Magna de 1988. 
Até o final do século XX, a Assistência Social 
esteve à mercê da filantropia, da sociedade 
providência, seguindo os padrões da 
benemerência, seletividade, tutela. No que diz 
respeito à participação social e ao controle 
social contidos no art. 5º (Das diretrizes), inciso 
II da LOAS: “participação da população, por 
meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das 
ações em todos os níveis;” pode-se afirmar que 
A) a criação dos conselhos se deu na era 
Vargas e perduram até hoje, possuem grandes 
potencialidades como arenas de discussão e 
negociação de propostas, as quais podem 
beneficiar milhares ou milhões de destinatários   

QUESTÃO - 25 

QUESTÃO - 26 

QUESTÃO - 27 

QUESTÃO - 28 

QUESTÃO - 29 
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B) são sensíveis avanços no que concernem 
ao controle, pela participação social que evitam 
a verticalização das decisões, contudo, o 
neoliberalismo tende a inflar a autonomia e a 
soberania do Estado, esmagando a perspectiva 
participativa  
C) a participação dos usuários se concentra 
nas conferências de assistência e nos 
conselhos, de forma bastante ampla, e 
participa da organização e da formulação de 
projetos, programas e políticas das que eles 
próprios são alvos  
D) o espalhamento do controle social 
representou a redemocratização efetiva no 
Estado brasileiro, tendo em vista que a 
participação da população na criação e 
discussão das políticas, sendo os conselhos o 
único mecanismo de controle   
E) apesar dos avanços, existem problemas 
como: falta de capacitação de conselheiros, 
principalmente sobre a questão orçamentária, 
falta de estrutura que se refere à fragmentação 
e setorialização das políticas 
 
 
 
 
 
Para Aldaíza Sposati, cabe à Assistência Social 
afiançar a cobertura de necessidades do 
cidadão e da família, a fim de reduzir/eliminar 
as vulnerabilidades que os acometem. Logo à 
Assistência Social concerne ampliar a 
segurança das condições de vida por meio da 
segurança 
A) de autonomia/rendimento; segurança 
alimentar; segurança educacional e segurança 
da habitação 
B) de acolhida; segurança do convívio social; 
segurança de autonomia/rendimento; 
segurança da equidade e segurança da 
travessia  
C) de acolhida; segurança da habitação 
permanente; segurança de vínculo; segurança 
alimentar e segurança da equidade 
D) do convívio social; segurança de moradia; 
segurança alimentar; segurança de travessia e 
segurança de autonomia 
E) da travessia; segurança habitacional; 
segurança do bem-estar e segurança de 
equidade  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Um dos direitos do Assistente Social 
constituídos no Código de Ética Profissional do 
Assistente Social de 1993 é o de 
A) contribuir para a viabilização da participação 
efetiva da população usuária nas decisões 
institucionais 
B) respeitar a autonomia dos movimentos 
populares e das organizações das classes 
trabalhadoras  
C) participar na elaboração e gerenciamento 
das políticas sociais e na formulação e 
implementação de programas sociais 
D) empenhar-se na viabilização dos direitos 
sociais dos(as) usuários(as) através dos 
programas e políticas sociais 
E) contribuir para a alteração da correlação de 
forças institucionais, apoiando as legítimas 
demandas de interesse da população usuária 
 
 

 
 
 
O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 
é um conjunto importante de  mecanismos de 
atenção à criança e ao adolescente, conquista 
de movimentos sociais, profissionais e de 
pessoas que se voltaram ao debate sobre as 
condições e os direitos infanto-juvenis no Brasil. 
A alternativa que contém somente 
determinações contidas no Capítulo IV (Do 
Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao 
Lazer) do ECA,  é: 
A) ao adolescente até quatorze anos de idade, 
é assegurada bolsa de aprendizagem; é direito 
público subjetivo o acesso ao ensino obrigatório 
e gratuito  
B) atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a seis anos de idade; acesso à 
escola pública e gratuita próxima de sua 
residência 
C) direito de organização e participação em 
entidades estudantis; garantia de acesso e 
frequência obrigatória ao ensino regular 
D) é dever dos pais ou responsáveis ter ciência 
do processo pedagógico, bem como participar 
da definição das propostas educacionais; 
brincar, praticar esportes e divertir-se. 
E) é dever de todos prevenir a ocorrência de 
ameaça ou violação dos direitos da criança e do 
adolescente; brincar, praticar esportes e divertir-
se 

QUESTÃO - 30 

QUESTÃO - 31 

QUESTÃO - 32 
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As ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas na Constituição Federal, obedecendo  
princípios que regem a sua atuação, um 
desses princípios é a 
A) prevenção da autonomia das pessoas na 

defesa de sua integridade física e intelectual 
B) centralização político- administrativa, com o 

objetivos de realizar um controle eficaz nos 
serviços de saúde 

C) integração em níveis legislativo e executivo 
das ações de saúde, meio ambiente e de 
recursos financeiros, tecnológicos e 
humanos de União, dos Estados, e dos 
Municípios 

D) organização dos serviços públicos de modo 
a evitar duplicidade de meios para fins 
idênticos 

E) articulação das políticas e programas, a 
cargo das comissões intersetoriais, 
abrangendo saneamentos, meio ambiente, 
saúde do trabalhador e vigilância sanitária e 
epidemiológica 

 
 
 

 
 
A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 
estabelece duas formas de participação da 
sociedade na Gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) , são elas: 
A) a Politica Nacional de Humanização e a 

Política de Atenção Básica 
B) as Conferências de Saúde e os Conselhos 

de Saúde 
C) as Ações de Promoção da Saúde Pública e 

Proteção da Saúde 
D) os Congressos de Saúde Pública e os 

Foruns de Captação de Recursos para o 
SUS 

E) as Politicas Nacional de Saúde e os 
Serviços Hospitalares 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
O documento das Diretrizes do Pacto pela 
Saúde, Consolidação do Sistema Único de 
Saúde (SUS), publicado na Portaria / GM nº 
399, 22 de fevereiro de 2006, contempla o 
Pacto firmado entre os gestores do SUS em três 
dimensões, possibilitando a efetivação de 
acordos entre as três esferas de gestão do SUS 
para a reforma de aspectos institucionais 
vigentes. Essas dimensões do Pacto pela 
Saúde , são 
A) Pacto pela Efetividade, Pacto pela Eficiência 

e Pacto pela Qualidade 
B) Pacto pela Saúde da Criança, Pacto pelo 

Adolescente e Pacto da Criança 
C) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e 

Pacto de Gestão 
D) Pacto da Descentralização, Pacto pela 

Educação na Saúde e Pacto pela 
Humanização do SUS 

E) Pacto da Atenção Básica, Pacto da 
Universalidade e Pacto pela Equidade 

 
 
   

QUESTÃO - 33 

QUESTÃO - 34 

QUESTÃO - 35 


