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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 5 de 

Língua Portuguesa, 5 de Informática, 5 de Legislação e Direito Administrativo e 25 de Co-

nhecimentos Específicos, e 2 (duas) questões discursivas Confira-o. 

2. Esta prova terá, no máximo, 5 (cinco) horas de duração, incluído o tempo destinado à 

transcrição de suas respostas no gabarito oficial. 

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas e 

transcrever as respostas das questões discursivas, usando caneta esferográfica azul ou 

preta. 

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com as folhas de respostas, devi-

damente preenchidos e assinados. 

6. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a par-

tir do efetivo início das mesmas. 

7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá 

ser destacada. 

8. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico 

www.fumarc.org.br, dois dias depois da realização da prova. 

9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova. 

 

 
  

http://www.fumarc.org.br/
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – Cad. 18 

 
INSTRUÇÃO: A compreensão de charges exige dos leitores conhecimentos sobre assuntos cotidianos. Considere 

essa afirmação e a charge abaixo para responder ao que se pede nas questões 01 e 02. 

 
Fonte: http://devehaveralgumlugar.blogspot.com.br/ 

 

QUESTÃO 01  

 

Na interpretação da charge, está CORRETO o que se diz em: 

 

(A) A discriminação racial existe apenas em algumas profissões. 

(B) Apesar do fim do apartheid, a discriminação racial ainda é presente em nossos dias. 

(C) O serviço doméstico não é valorizado em países de língua portuguesa. 

(D) Os jornais noticiaram a morte de Mandela como sendo um episódio “chato”. 

 

QUESTÃO 02  

 

O entendimento do humor da charge é possível devido à 

 

(A) fala da personagem no primeiro quadrinho 

(B) fala da personagem no segundo quadrinho. 

(C) representação da personagem feminina. 

(D) representação das personagens feminina e masculina. 

http://devehaveralgumlugar.blogspot.com.br/
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INSTRUÇÃO: As questões 03, 04 e 05 baseiam-se no texto abaixo: 

 

Idosos devem provar ao INSS que estão vivos 

Pelo menos 4,7 milhões de aposentados e pensionistas têm pouco mais de um mês para recadastrar a senha 

bancária, imprescindível para continuarem a receber os benefícios. O prazo termina em 28 de fevereiro. Mesmo 

com os reiterados problemas, o governo e as instituições financeiras insistem na exigência de comparecimento às 

agências.  

Fonte: http://impresso.correioweb.com.br/ 

 

QUESTÃO 03  

 

No contexto em que está inserida, a palavra “reiterados”, em destaque no texto, significa 

 

(A) Enormes. 

(B) Estratégicos. 

(C) Repetidos. 

(D) Significativos. 

 

 

QUESTÃO 04  

 

Na frase “Pelo menos 4,7 milhões de aposentados e pensionistas têm pouco mais de um mês para recadastrar a 

senha bancária”, o acento gráfico do verbo “ter” se justifica pela seguinte regra: 

 

(A) Acentua-se com circunflexo a 3ª pessoa do plural do presente do indicativo do verbo “ter”. 

(B) O verbo "ter", no presente do subjuntivo, assume a forma "têm" (com acento) na terceira pessoa do plural. 

(C) O acento circunflexo é empregado para marcar a oposição entre a 3ª pessoa do singular e a 2ª pessoa do 

plural. 

(D) Todas as palavras oxítonas são acentuadas quando empregadas na terceira pessoa do plural. 

 

 

QUESTÃO 05  

 

Se no trecho 

 

Mesmo com os reiterados problemas, o governo e as instituições financeiras insistem na exigência de compareci-

mento às agências.  

 

a palavra “comparecimento” fosse substituída por “apresentação”, resultaria em: 

 

(A) Adequação vocabular, uma vez que conferiria maior clareza ao texto. 

(B) Adequação vocabular, uma vez que não haveria perda do sentido original. 

(C) Alteração sintática, uma vez que a regência dos nomes é distinta. 

(D) Mudança de sentido, uma vez que apresentação não pode ser sinônimo de comparecimento. 

 

 
 
  

http://impresso.correioweb.com.br/
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PROVA DE INFORMÁTICA – Cad. 18 

 

QUESTÃO 06  

 
Analise as seguintes afirmativas sobre os ícones da barra de ferramentas do Microsoft Excel, versão português do 
Office 2003: 
 

I – O ícone  aplica o estilo de porcentagem a um número. 

II – O ícone  formata um número com zeros à esquerda. 

III – O ícone  aumenta casas decimais em um número. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I e II, apenas.  

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 07  

 
Selecione a função do Microsoft Excel, versão português do Office 2003, que retorna a data e hora atuais forma-
tadas como data e hora: 

 
(A) AGORA 

(B) DATA 

(C) DATA.VALOR 

(D) HOJE 

 

QUESTÃO 08  

 
Considere a janela abaixo para edição de mensagens eletrônicas no Microsoft Outlook, versão português do Office 
2003, que utiliza o Microsoft Word como editor de e-mails. 
 

 
 
A exibição dos campos “De...” e “Cco...” em uma mensagem pode ser definida no: 

 

(A) Menu “Formatar”. 

(B) Menu “Inserir”. 

(C) Item “Opções...” da barra da barra de ferramentas. 

(D) Ícone  da barra de ferramentas. 
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QUESTÃO 09  

 
Considere a figura a seguir do Windows Explorer do Windows XP, versão português: 
 

 
 
São opções do menu de contexto acionado pelo botão direito sobre o arquivo “arquivo.txt” selecionado, EXCETO: 
 
(A) Copiar 

(B) Excluir 

(C) Imprimir 

(D) Mover 

 
 
 
 

QUESTÃO 10  

 
A opção de menu que pode abrir o painel de tarefas “Mala Direta” para se iniciar um processo de mala direta no 
Microsoft Word, versão português do Office 2003, é: 
 
(A) Ferramentas  Cartas e Correspondências  Mala Direta 

(B) Ferramentas  Mala Direta 

(C) Ferramentas  Envelopes e Etiquetas  Mala Direta 

(D) Formatar  Documento  Mala Direta 
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PROVA DE LEGISLAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO – Cad. 18 

 

QUESTÃO 11  

 
A licitação pode ser conceituada como o “procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da 

função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convo-

catório, a possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a 

celebração de contrato.” (DI PIETRO). A Lei 8.666/1993 que institui normas para licitações e contratos da Adminis-

tração Pública, prevê, dentre outros, como critério de desempate, que será assegurada preferência, sucessiva-

mente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas 

 

(A) brasileiras. 

(B) com maioria de capital nacional. 

(C) que invistam em tecnologia ambiental. 

(D) cuja sede se encontre em território nacional. 

 

QUESTÃO 12  

 

Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação 

em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras: 

 

(A) avaliação dos bens alienáveis; dispensa de comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; adoção 

do procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência. 

(B) avaliação dos bens alienáveis; comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; adoção do procedi-

mento licitatório sob a modalidade de concorrência ou leilão. 

(C) dispensa de avaliação dos bens alienáveis e/ou comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; ado-

ção do procedimento licitatório sob a modalidade de concurso. 

(D) dispensa de avaliação dos bens alienáveis; comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; adoção 

do procedimento licitatório sob a modalidade de leilão. 

 

QUESTÃO 13  

 

É competência privativa da Câmara Municipal, EXCETO: 

 

(A) Solicitar, pela maioria de seus membros, a intervenção do Estado. 

(B) Autorizar, previamente, convênio intermunicipal para modificação de limites. 

(C) Proceder à tomada de contas do Prefeito não apresentadas dentro de sessenta dias da abertura da sessão 

legislativa. 

(D) A criação, transformação e extinção de cargo, emprego e função públicos na administração direta, autárquica 

e fundacional, e fixação de remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orça-

mentárias. 

 

QUESTÃO 14  

 

O ato administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a Administração Pública 

faculta ao particular a execução de serviço público ou a utilização privativa de bem público denomina-se: 

 

(A) Admissão. 

(B) Autorização. 

(C) Licença. 

(D) Permissão. 
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QUESTÃO 15  

 

Caio Mário Souza Parreira, professor concursado pela Universidade Estadual de Minas Gerais, onde leciona no 

período matutino, submeteu-se a concurso público para o cargo de Técnico Administrativo da Assembleia Legisla-

tiva.  

Em sendo aprovado e, nos termos do que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, Caio Mário 

 

(A) somente poderia acumular dois cargos públicos de Professor. 

(B) somente poderia acumular dois cargos públicos de Técnico Administrativo. 

(C) poderá acumular o cargo público de Professor com o de Técnico Administrativo, se houver compatibilidade de 

horários. 

(D) deverá optar por um dos cargos, pois é vedada a acumulação de cargos públicos a Professores. 

 

 
  



 9 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Cad. 18 

 

QUESTÃO 16  

 
Em seu livro “A entrevista de ajuda”, Alfred Benjamin (1996) pontua que uma entrevista se divide em três partes, 

as quais nem sempre são claramente visíveis, pois muitas vezes se fundem umas nas outras de forma tal que é 

difícil isolá-las. De acordo com Benjamin (1996), as três partes de uma entrevista são: 

 

(A) Abertura ou colocação do problema; Desenvolvimento ou exploração; Encerramento. 

(B) Abertura ou fala inicial; Colocação do problema; Solução do problema.  

(C) Abertura ou primeira fala; Colocação do problema; Exploração. 

(D) Abertura ou primeira fala; Desenvolvimento ou falas intermediárias; Conclusão. 

 

 

QUESTÃO 17  

 

De acordo com Alfred Benjamin (1996, p. 79), “a anotação faz parte do processo de entrevista. Precisamos dela 

para reavivar a memória, lembrar da execução de nossa parte no plano estabelecido de ação, discutir a entrevista 

com nossos colegas de profissão.” Expressa um ERRO no processo de anotação de uma entrevista: 

 

(A) Deixar que as anotações interfiram no ritmo da entrevista.  

(B) Não permitir que a tomada de notas se transforme em interrogatório. 

(C) Subordinar o registro ao processo de entrevista e não ao contrário.  

(D) Não anotar nada que você não esteja preparado para mostrar ao entrevistado.  

 

 

QUESTÃO 18  

 

De acordo com Minayo (1994), a metodologia é o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem do 

pensamento. Para ela, a metodologia inclui, simultaneamente, três elementos. Quais são eles? 

 

(A) A teoria de abordagem (o método); os relatórios finais do estudo (anotações sistematizadas); a publicização 

dos resultados (artigos e trabalhos em congressos).  

(B) A teoria da abordagem (o método); os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas); a 

criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e sua sensibilidade). 

(C) Os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas); os instrumentos de registro (gravador 

ou áudio); os relatórios finais do estudo (anotações sistematizadas). 

(D) Os instrumentos de registro (gravador ou áudio); os relatórios finais do estudo (anotações sistematizadas); a 

publicização dos resultados (artigos e trabalhos em congressos). 

 

 

QUESTÃO 19  

 

Elemento constitutivo de um projeto, o problema-objeto é definido como 

 

(A) um problema social a ser estudado e apresentado como forma de objeto do estudo. 

(B) uma investigação a ser desenvolvida sobre determinado problema social. 

(C) um aprofundamento do tema a ser investigado, apresentado, geralmente, em forma de pergunta. 

(D) um conjunto de reflexões sobre determinado problema a ser estudado. 
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QUESTÃO 20  

 

Segundo Minayo (1994), um estudo pode articular uma ou mais hipóteses, as quais podem ser elaboradas a partir 

de fontes diversas. O que é uma hipótese? 

 

(A) A hipótese contempla a descrição da fase de exploração de campo (escolha do espaço da pesquisa, critérios 

e estratégias para escolha do grupo a ser estudado). 

(B) A hipótese diz respeito ao conhecimento que o estudo proporcionará em relação ao objeto. Constitui o resul-

tado intelectual a ser obtido no final do estudo.  

(C) A hipótese é uma afirmação provisória ou uma solução possível a respeito do problema colocado em estudo. 

(D) A hipótese indica o que se pretende com o estudo a ser desenvolvido, que propósito se pretende alcançar ao 

término do trabalho. 

 

QUESTÃO 21  

 

As entrevistas podem ser consideradas conversas com finalidade e se caracterizam pela forma de organização, ou 

seja, elas podem ser de diferentes tipos. Qual a definição de entrevista aberta ou em profundidade? 

 

(A) Entrevista em que o informante é convidado a falar livremente sobre um tema, e as perguntas do investigador, 

quando são feitas, buscam dar mais profundidade às reflexões. 

(B) Entrevista que se destina a esclarecer apenas um determinado problema. 

(C) Entrevista que usa dispositivos visuais, tais como filmes, vídeos, pinturas, gravuras, fotos, poesias, contos, 

redações de outras pessoas. Essa modalidade constitui um convite ao entrevistado para discorrer sobre o que 

vê ou lê. É, geralmente, utilizada quando se precisa falar de assuntos delicados e há problemas para serem 

tratados diretamente. 

(D) Entrevista realizada mediante um questionário totalmente estruturado, no qual a escolha do informante está 

condicionada a dar respostas às perguntas formuladas pelo investigador.  

 

QUESTÃO 22  

 

Para Marilda Iamamoto (1999), um dos maiores desafios que o assistente social vive no presente é desenvolver 

sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efeti-

var direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano. Para essa autora, o assistente social deve ser um 

profissional 

 

(A) determinado e não só propositivo. 

(B) executivo e não só determinado. 

(C) focalista e não só determinado. 

(D) propositivo e não só executivo. 

 

QUESTÃO 23  

 

A introdução de mudanças tecnológicas, de novas linhas de produtos, de mercados, da mobilidade geográfica do 

capital para áreas de mais fácil controle da força de trabalho, de fusões de capital e medidas voltadas para acele-

rar sua rotatividade são processos reunidos sob o título de 

 

(A) Acumulação flexível. 

(B) Estratégia defensiva. 

(C) Produção fordista. 

(D) Produção taylorista. 
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QUESTÃO 24  

 

Uma das principais consequências da terceirização da mão de obra é  

 

(A) o crescente ganho dos direitos sociais. 

(B) a precarização das relações de trabalho. 

(C) a redução do trabalho temporário. 

(D) a redução dos índices de desempregos estrutural.   

 

 

QUESTÃO 25  

 

A estratégia utilizada pelo grande capital para redefinir socialmente o processo de produção de mercadorias e 

que, a rigor, evidencia as reais necessidades do processo de reestruturação produtiva é 

 

(A) o rompimento dos trabalhadores com a nova ordem. 

(B) a adesão dos trabalhadores aos movimentos sociais. 

(C) a integração passiva dos trabalhadores à nova ordem do capital. 

(D) a vinculação dos trabalhadores aos sindicatos de suas categorias.  

 

 

QUESTÃO 26  

 

César (2000) alega que, no Brasil, a reestruturação produtiva, longe de substituir as tradicionais e conservadoras 

relações de trabalho, vem reforçando-as com a introdução de novos e modernos padrões de produção. De acordo 

com a autora, são resultados desse processo: 

 

(A) Aumento nos índices de sindicalização e melhoria nas condições de trabalho. 

(B) Elevados índices de desemprego e precarização das condições de trabalho. 

(C) Elevados índices de emprego e precarização das condições de trabalho. 

(D) Melhoria nas condições de trabalho e fortalecimento da organização sindical. 

 

 

QUESTÃO 27  

 

A flexibilização do processo produtivo imprime novas exigências ao trabalhador, dentre as quais  

 

(A) o fortalecimento do coletivo operário. 

(B) o menor controle sobre o desempenho. 

(C) a especialização em determinada atividade. 

(D) a qualificação profissional. 

 

 

QUESTÃO 28  

 

Sobre a Previdência Social brasileira, é CORRETO afirmar que é concebida 

 

(A) com uma lógica diferente da lógica do seguro social e depende da contribuição dos empregados. 

(B) com uma lógica diferente da lógica do seguro social e depende da contribuição dos empregadores. 

(C) na lógica do seguro social e depende das contribuições dos empregados e empregadores. 

(D) na lógica do seguro social e depende, principalmente, das contribuições do Estado. 
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QUESTÃO 29  

 

Considere as afirmativas relativas às principais alterações realizadas pela reforma da Previdência Social, em 

1998, e suas implicações para o mercado de trabalho: 

 

I. Uma das implicações da reforma da Previdência Social para o mercado de trabalho foi a troca do critério 

de tempo de serviço pelo tempo de contribuição. 

II. Uma das implicações da reforma da Previdência Social para o mercado de trabalho foram as regras de 

transição para a concessão de aposentadoria proporcional e o retardamento para a aposentadoria por 

tempo de contribuição. 

III. Uma das implicações da reforma da Previdência Social para o mercado de trabalho foi a falta de estabele-

cimento de um teto nominal para os benefícios. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I e II. 

(B) I e III. 

(C) II e III. 

(D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 30  

 

Uma das razões que explica a retirada da população acima de 60 anos do mercado de trabalho brasileiro no perí-

odo de 1940 a 1980 foi 

 

(A) o aumento da taxa de mortalidade de idosos no país. 

(B) o corte de direitos e a limitação no acesso aos benefícios. 

(C) a ampliação do acesso ao sistema de aposentadoria. 

(D) a redução da qualidade de vida da população nessa faixa etária. 

 

QUESTÃO 31  

 

Sobre o cálculo do fator previdenciário, é CORRETO afirmar que ele é influenciado 

 

(A) pelo tempo de contribuição, pelo valor médio das contribuições e pela expectativa de uso do benefício. 

(B) pelo tempo de contribuição, pela idade e pela expectativa de uso do benefício. 

(C) pelo tempo de contribuição, pelo valor médio das contribuições e pelo tipo de ocupação do contribuinte. 

(D) pelo valor médio das contribuições, pela expectativa de uso do benefício e pelo tipo de ocupação do contribu-

inte. 

 

QUESTÃO 32  

 

Szymanski (1995) argumenta que existe um tipo de família que emerge da análise da observação do cotidiano 

familiar e que pode ser descrita da seguinte maneira: “um grupo de pessoas, vivendo numa estrutura hierarquiza-

da, que convive com a proposta de uma ligação afetiva duradoura, incluindo uma relação de cuidado entre os 

adultos e deles para com as crianças e idosos que aparecem nesse contexto” (GOMES, 1988 apud SZYMANSKI, 

1995, p. 26). Para a autora, a família que emerge da análise da observação do cotidiano é denominada 

 

(A) Família extendida. 

(B) Família matriarcal. 

(C) Família patriarcal. 

(D) Família vivida. 
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QUESTÃO 33  

 

Sobre Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), é CORRETO afirmar: 

 

(A) A QVT é uma filosofia e um método de trabalho voltado para a adaptação dos indivíduos em seus ambientes 

laborais. 

(B) A QVT é uma filosofia que foi evoluindo ao longo do tempo e estuda desde a mera condição de sobrevivência 

até a condição de realização dos indivíduos no trabalho. 

(C) A QVT pode ser vista como filosofia e método para uma melhor satisfação do indivíduo no trabalho e melhores 

resultados para os objetivos organizacionais. 

(D) A QVT relaciona-se à influência dos fatores econômicos e sociais na produtividade organizacional. 

 

 

QUESTÃO 34  

 

Carvalho (1995) defende que a priorização da família na agenda da política social envolve uma pauta concreta, a 

qual deve incluir três elementos fundamentais, que são: 

 

(A) Programa de renda mínima; programa de crédito popular; programa oportunidade solidária. 

(B) Programa de renda mínima; programa de expansão de assentamento de famílias no campo; complementação 

da renda familiar. 

(C) Programas de geração de emprego e renda; programas de expansão de assentamento de famílias no campo; 

estratégias de desenvolvimento com inclusão social. 

(D) Programas de geração de emprego e renda; complementação de renda familiar; rede de serviços comunitários 

de apoio psicossocial, cultural e atendimento às pequenas demandas de justiça. 

 

 

QUESTÃO 35  

 

A Lei que prevê a assistência social, como direito do cidadão e dever do Estado, como Política de Seguridade 

Social não contributiva, que provê os mínimos sociais e que deve ser realizada através de um conjunto integrado 

de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas, é a 

 

(A) Lei n
o
 8.080, de setembro de 1990. 

(B) Lei n
o 
8.142, de dezembro de 1990. 

(C) Lei n
o
 8.662, de junho de 1993. 

(D) Lei n
o
 8.742, de dezembro de 1993. 

 

 

QUESTÃO 36  

 

Um dos princípios da Lei Orgânica da Assistência Social é a 

 

(A) universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas de-

mais políticas públicas. 

(B) primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de go-

verno.  

(C) participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no contro-

le das ações em todos os níveis. 

(D) descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único 

das ações em cada esfera do governo. 
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QUESTÃO 37  

 

O Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1986 foi revisado em 1993. A revisão realizada em 1993 

considerou a necessidade de criação de novos valores éticos, fundamentados na definição mais abrangente de 

alguns aspectos fundamentais, dentre os quais estão 

 

(A) cidadania, inclusão e transformação social. 

(B) democracia, justiça social e igualdade social. 

(C) liberdade, igualdade social e universalidade. 

(D) liberdade, inclusão e igualdade social. 

 

QUESTÃO 38  

 

O Título II do Código de Ética Profissional do Assistente Social trata dos direitos e das responsabilidades gerais 

do/a assistente social. Constitui direito do/da assistente social 

 

(A) a realização de estudos e pesquisas, desde que comunique à instituição onde atua sobre quem são os indiví-

duos ou grupos envolvidos em seus trabalhos. 

(B) manter sigilo em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse da popu-

lação. 

(C) o exercício das atividades inerentes à profissão, mas sempre prestando contas de suas ações à instituição à 

qual está vinculado/a. 

(D) o seu aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos princípios do Código de Ética. 

 

QUESTÃO 39  

 

Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indire-

ta, empresas, entidades e organizações populares são competências do Assistente Social estabelecidas na  

 

(A) Lei n
o
 10.741. 

(B) Lei n
o
 8.662. 

(C) Lei n
o
 8.142. 

(D) Lei n
o
 8.080. 

 

QUESTÃO 40  

 

A divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos ofereci-

dos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão é compreendida como 

 

(A) uma orientação do Conselho Municipal de Assistência Social. 

(B) um dos princípios que rege a Lei Orgânica da Assistência Social. 

(C) uma das atribuições estabelecidas pela Seguridade Social. 

(D) uma das atribuições privativas do Assistente Social.  
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PROVA DISCURSIVA – Cad. 18 

 

QUESTÃO 41  

 
Ana é assistente social e foi contratada para trabalhar em um órgão público no setor de recursos humanos. Logo 

na primeira semana de trabalho, o chefe de Ana solicitou que ela participasse de uma reunião onde estariam pre-

sentes as chefias dos demais setores do órgão e, também, representantes dos funcionários. Na reunião, Ana de-

veria explicar a todos os presentes os deveres do Assistente Social. Com base no que prevê o Título II do Código 

de Ética do(a) Assistente Social elabore um texto dissertativo acerca do que Ana deveria falar na reunião.   

 

 Faça abaixo o rascunho do seu texto e, depois, transcreva-o para a folha própria, à caneta, com le-
tra legível. 

 Não use corretivo. Se necessário, coloque entre parênteses e passe um traço sobre o que não deve 
ser considerado. 

 Seu texto deverá ter de 15 a 20 linhas 

 

RASCUNHO DA RESPOSTA 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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QUESTÃO 42  

 
O órgão público onde uma/um Assistente Social foi contratada/o para trabalhar atendia inúmeras demandas e 

desenvolvia vários trabalhos junto aos seus funcionários. Com o passar do tempo, a/o Assistente Social começou 

a se interessar por uma determinada questão que observava no seu cotidiano de trabalho. Pediu permissão à sua 

chefia para elaborar um projeto de pesquisa. A chefia concordou, mas solicitou ao profissional que lhe apresen-

tasse os itens iniciais do projeto para que ficasse ciente do que estava planejando investigar. Imagine que você é 

a/o assistente social em pauta. A partir disso, escolha uma questão social de seu interesse e elabore os seguin-

tes itens do projeto de pesquisa para apresentar à chefia: 

a) Tema 

b) Problema – objeto 

c) Hipótese 

d) Objetivo geral  

e) Metodologia   

 

 Faça abaixo o rascunho do seu texto e, depois, transcreva-o para a folha própria, à cane-
ta, com letra legível. 

 Não use corretivo. Se necessário, coloque entre parênteses e passe um traço sobre o que 
não deve ser considerado. 

 Seu texto deverá ter de 15 a 20 linhas. 

 

RASCUNHO DA RESPOSTA 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL 
EDITAL 01/2013 

 
 
 
 

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO. 
 
 

 
 

01   11   21   31  

02   12   22   32  

03   13   23   33  

04   14   24   34  

05   15   25   35  

06   16   26   36  

07   17   27   37  

08   18   28   38  

09   19   29   39  

10   20   30   40  
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