
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1 Confira se seu CADERNO DE PROVA corresponde ao cargo 

escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinquenta 
questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50. 

2 Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao 
fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão 
aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3 O CARTÃO-RESPOSTA, que será entregue pelo fiscal durante a 
prova, é o único documento válido para a correção das questões 
objetivas expostas neste caderno. 

4 Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o 
para saber se está em ordem e se corresponde ao seu nome. Em 
caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal. 

5 No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente 
às suas respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul 
ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. 

6 Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA, pois em hipótese alguma 
haverá substituição por erro do candidato. 

7 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 
alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo 
apenas uma que responde ao quesito proposto. O candidato 
deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, emendada, 
com campo de marcação não preenchido ou com marcação 
dupla não será considerada.  

8 A duração total da prova objetiva é de 4 horas, incluindo o 
tempo destinado à identificação - que será feita no decorrer da 
prova -, e ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.  

9 Reserve, no mínimo, os 15 minutos finais para preencher o 
CARTÃO-RESPOSTA. Não será concedido tempo adicional para o 
preenchimento.  

10 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no 
mínimo, 1 hora após o início das provas e poderá levar este 
caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores 
ao horário determinado para o seu término. 

11 É terminantemente proibido ao candidato copiar seus 
assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva. 

12 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a 
autorização do fiscal de sala. 

13 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o 
CARTÃO-RESPOSTA e deixe o local de prova. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INFORMAÇÕES 
 
 

 

 04/10/2015 – Data de aplicação das provas objetivas. 

 05/10/2015 - A partir das 16h (horário de Brasília) – Divulgação do Gabarito Preliminar das provas objetivas. 

 Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo. 

 É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA poderá 
implicar a anulação da sua prova. 
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PROVA OBJETIVA  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto abaixo. 

 
Migrantes pegam trens com destino à Alemanha e à 

Áustria 
 
Centenas de migrantes que estavam bloqueados 

em campos de refugiados improvisados em estações de 
Budapeste, na Hungria, conseguiram embarcar com destino 
à Alemanha e à Áustria. Famílias com crianças estão no 
grupo que conseguiu entrar nos trens. Centenas também 
embarcaram na Macedônia em direção à Sérvia. 

A empresa que opera o sistema de trens na Hungria 
informou que a composição que vai para Munique parou em 
Hegyeshalom, cidade na fronteira com a Áustria, à espera da 
"ação das autoridades". 

A polícia austríaca informou que quem pediu asilo à 
Hungria não pode prosseguir viagem. Já aqueles que querem 
pedir refúgio à Áustria podem se mover por duas semanas 
no país. Depois disso, eles podem ser devolvidos para o 
último país de trânsito. 

Budapeste 
Muitos refugiados aproveitaram que não havia 

forças de segurança para correr até os trens que partiam 
para Viena, Munique e Berlim, de acordo com a agência 
France Presse. 

A checagem dos documentos era feita pelas 
autoridades dentro do trem, segundo a Reuters. De acordo 
com o canal local M1, no entanto, embarcaram apenas 
migrantes que tinham comprado as passagens e dispunham 
de documentos válidos. 

(1) vários dias, muitas pessoas (2) espera de asilo na 
Alemanha, Áustria ou em um país escandinavo 
permaneceram em acampamentos improvisados e pediam 
que (3) autoridades deixassem o grupo seguir viagem. 

Na Macedônia, o governo forneceu trens, que 
partem duas vezes por dia, para os imigrantes que se 
dirigem à Servia. Em um acampamento improvisado, as 
pessoas receberam ajuda humanitária antes de embarcar 
em comboios escoltados pela polícia e pelo exército 
macedônio. 

[...] 
Nos últimos dias, as autoridades detiveram 36 

pessoas por tráfico de seres humanos, que enfrentarão 
investigações policiais, indicou o relatório do Ministério do 
Interior húngaro. 

Os ministros do Interior da França, da Alemanha e 
do Reino Unido pediram à presidência da União Europeia 
que organize uma reunião nas duas próximas semanas sobre 
a chegada de grande quantidade de imigrantes às fronteiras 
do bloco. 

Guerras, pobreza, repressão política e religiosa são 
alguns dos motivos que impulsionam milhares de pessoas a 
deixar países como Síria, Afeganistão, Iraque, Líbia e Eritreia. 

 
 (g1.globo.com/) 

QUESTÃO 1  
Observe o uso do sinal indicativo de crase nas seguintes 
passagens: 
 
I. “[...] conseguiram embarcar com destino à Alemanha e 

à Áustria”. 
 

II. “Centenas também embarcaram na Macedônia em 
direção à Servia.” 

 
III. “[...] a composição que vai para Munique parou em 

Hegyeshalom, cidade na fronteira com a Áustria, à 
espera da ação das autoridades”. 

 
IV. “A polícia austríaca informou que quem pediu asilo à 

Hungria não pode prosseguir viagem.” 
 
Pode-se afirmar corretamente que: 
 
(A) em duas das passagens, o uso do sinal indicativo de 

crase está incorreto. 
(B) em IV, o uso do sinal indicativo de crase ocorre em um 

complemento verbal indireto. 
(C) em III, o sinal indicativo de crase ocorre apenas para 

evitar ambiguidade. 
(D) em I e IV, o sinal indicativo de crase é facultativo. 
(E) em apenas uma das passagens, o uso do sinal indicativo 

de crase está incorreto. 
 
 
 

QUESTÃO 2  
Sabe-se que o pronome relativo exerce determinadas 
funções sintáticas, de acordo com a construção de que 
participa. Pode-se afirmar que o pronome relativo 
destacado no primeiro parágrafo do texto exerce a mesma 
função sintática do termo destacado em: 
 
(A) Famílias com crianças estão no grupo que conseguiu 

entrar nos trens. 
(B) Centenas também embarcaram na Macedônia em 

direção à Servia. 
(C) A polícia austríaca informou que quem pediu asilo à 

Hungria não pode prosseguir viagem. 
(D) Já aqueles que querem pedir refúgio à Áustria podem 

se mover por duas semanas no país. 
(E) Depois disso, eles podem ser devolvidos para o último 

país de trânsito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



│CRESS-PR_ AGF777_2B│Cargo: Agente Fiscal                                                                                        Instituto QUADRIX│CRESS-PR – Aplicação: 2015│ 
 

 

 
 

-3- 

QUESTÃO 3  
Veja: 
 

" A checagem dos documentos era feita pelas autoridades 
dentro do trem, segundo a Reuters." 

 
O termo destacado classifica-se, sintaticamente, como 
complemento nominal. Assinale a alternativa em que 
apareça uma justificativa para tal classificação. 
 
(A) Trata-se de um termo ligado a um nome, 

complementando seu sentido; liga-se a esse nome por 
meio de preposição. 

(B) É um termo ligado diretamente a um substantivo 
concreto, função típica do complemento nominal. 

(C) É um termo que atua como uma espécie de objeto 
direto do nome; liga-se, nesse caso, a um adjetivo. 

(D) Trata-se de um termo ligado ao verbo, mas de natureza 
nominal. 

(E) Trata-se de um termo acessório, utilizado juntamente 
com o nome apenas para garantir a clareza e a 
especificidade do texto. 

 
 
 

QUESTÃO 4  
As lacunas marcadas com (1), (2) e (3), no texto, poderiam 
ser preenchidas, correta e respectivamente, por: 
 
(A) (1) “À”; (2) “a”; (3) “às”.  
(B) (1) “Há”; (2) “a”; (3) “às”.  
(C) (1) “Há”; (2) “à”; (3) “as”.  
(D) (1) “A”; (2) “à”; (3) “às”. 
(E) (1) “À”; (2) “a”; (3) “as”.  
 
 
 

QUESTÃO 5  
A palavra “relatório” aparece corretamente acentuada no 
texto. Assinale a alternativa que contenha apenas palavras 
do texto acentuadas pela mesma regra que justifica tal 
marcação gráfica. 
 
(A) Áustria/ austríaca/ refúgio. 
(B) famílias/ país/ agência. 
(C) Sérvia/ último/ exército. 
(D) polícia/ macedônio/ presidência. 
(E) até/ válidos/ tráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para responder às questões de 6 a 9, leia os quadrinhos a 
seguir.  
 

 
 

 
 

(www.universeforwords.com) 

 
 

QUESTÃO 6  
No quarto quadrinho, a palavra “o”: 
 
(A) funciona como pronome demonstrativo. 
(B) atua sintaticamente como adjunto adnominal. 
(C) classifica-se, morfologicamente, como artigo definido. 
(D) é um numeral inespecífico. 
(E) classifica-se, sintaticamente, como adjunto adverbial. 

 
 

QUESTÃO 7  
Quanto à tirinha como um todo, pode-se afirmar que: 
 
(A) Mafalda não gostou da história contida no livro apenas 

porque o final não era verossímil. 
(B) Mafalda usa a palavra “carne”, no último quadrinho, de 

maneira denotativa. 
(C) As feições de Mafalda mostram ora ironia, ora 

contentamento. 
(D) O pronome “nós”, utilizado no segundo quadrinho, 

refere-se, semanticamente, a “crianças”. 
(E) Fica claro que foi Mafalda quem escreveu o livro. 
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QUESTÃO 8  
Veja: 
 

“Estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem 
crianças.” 

 
A oração em destaque classifica-se como: 
 
(A) coordenada sindética explicativa. 
(B) subordinada substantiva predicativa. 
(C) subordinada adverbial causal. 
(D) subordinada adverbial concessiva. 
(E) subordinada adjetiva restritiva. 

 
 
 
 

QUESTÃO 9  
A palavra “crianças”, no primeiro quadrinho, exerce função 
de complemento verbal direto. Isso significa que: 
 
(A) é um termo acessório da oração. 
(B) é termo integrante ligado ao verbo. 
(C) é termo ligado a nome (substantivo abstrato). 
(D) é termo ligado ao verbo por meio de preposição. 
(E) não se liga aos demais termos da oração. 
 
 
 
 

QUESTÃO 10  
Observe as características a seguir, referentes à elaboração 
de relatórios. 
 
I. O relatório é uma exposição escrita acerca de uma 

experiência. 
II. A linguagem de um relatório deve ser a mais rebuscada 

possível, tendendo sempre ao arcaísmo. 
III. Relatórios devem ser sempre concisos e coerentes. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) I e III, somente. 
(D) II e III, somente. 
(E) todas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de 
informática, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão 
em configuração padrão, em português, que o mouse está 
configurado para pessoas destras, que expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão 
esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de 
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas 
uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de 
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, 
diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 
 

QUESTÃO 11  
O padrão de placa-mãe mais usado nos computadores 
pessoais vendidos atualmente que permite maior facilidade 
de uso, melhor apoio para os atuais e futuros dispositivos de 
entrada e saída, melhor suporte para atuais e futuras 
tecnologias de processadores e redução de custo é: 
 
(A) BTX. 
(B) SATA. 
(C) AT. 
(D) ATX. 
(E) SCSI. 
 
 

QUESTÃO 12  
No Microsoft Word 2013 em português, muitas vezes é 
necessário selecionar todo o texto do documento, seja para 
copiá-lo, seja para apagá-lo ou para aplicar determinadas 
formatações. Para selecionar todo o texto de uma só vez, se 
utiliza a combinação de teclas:  
 
(A) CTRL + T. 
(B) CTRL + A. 
(C) ALT + A. 
(D) CTRL + SHIFT + *.   
(E) SHIFT + Page Down. 
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QUESTÃO 13  
A planilha a seguir foi criada no Microsoft Excel 2013 em 
português. 
 

  A B 

1 Abono familiar 

2 Renda familiar Abono 

3  R$           400,00   R$      440,00  

4  R$           999,00   R$   1.098,90  

5  R$       1.250,00   R$   1.250,00  

6  R$       2.720,00   R$   2.720,00  

7  R$       1.876,00   R$   1.876,00  

 
Na célula B3 foi digitada uma fórmula que aumenta a renda 
familiar (A3) em 10% se o valor desta renda for menor do 
que 1000, e mantém o valor, caso não seja.  
 
A fórmula utilizada foi: 
 
(A) =(A3<1000;A3+10%;A3) 
(B) =CALCULE(SE(A3<1000;A3+10%;A3)) 
(C) =SE(A3<1000:A3*10%:A3) 
(D) =A3<1000; A3*10%;A3 
(E) =SE(A3<1000;A3+A3*10%;A3) 
 

QUESTÃO 14  
No Google Chrome é possível adicionar e gerenciar 
extensões para se ter acesso a recursos e funcionalidades, 
além do que já é disponibilizado por padrão. Para acessar a 
área em que é possível habilitar ou desabilitar as extensões 
já instaladas ou obter novas extensões, digita-se na linha de 
endereço do navegador: 
 
(A) config://extensions 
(B) chrome://extensions 
(C) root://plug-ins 
(D) root://extensions 
(E) chrome://plug-ins 
 

QUESTÃO 15  
Considere a imagem a seguir, da linha de endereço de vários 
navegadores, pelos quais foi acessado o site 
www.exemplo.net.br. 
 

 
 
Pode-se concluir corretamente que: 
 
(A) o conteúdo do site não é confiável. 
(B) endereços não podem terminar em .net.br. 
(C) a conexão com o site é segura. 
(D) o site está bloqueado. 
(E) a conexão com o site não é segura. 

LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 16 
Conforme o Regimento Interno do CRESS da 11ª Região, 
analise as afirmativas. 
 
I. O Conselho Regional de Serviço Social da 11ª Região é 

entidade dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, com jurisdição no estado do Paraná. 

 
II. O Conselho Pleno do CRESS da 11ª Região compõe-se 

de 10 (dez) membros efetivos e 10 (dez) suplentes.  
 
III. O Conselho Regional de Serviço Social da 11ª Região é 

dotado de autonomia administrativa e financeira, sem 
prejuízo de sua vinculação ao Conselho Federal de 
Serviço Social e tem como objetivo básico disciplinar, 
orientar, fiscalizar e defender o exercício da profissão 
de Assistente Social em seu âmbito de jurisdição de 
acordo com princípios e normas gerais estabelecidos 
pelo Encontro Nacional CFESS/CRESS, e nos termos que 
dispõe a Lei nº 8.662/93. 
 

Está correto o que se afirma em: 
  

(A) II, somente. 
(B) III, somente. 
(C) I e III, somente. 
(D) I, somente. 
(E) I e II, somente. 
 
 

QUESTÃO 17 
Segundo o Regimento Interno do CRESS, da 11ª Região, os 
Conselhos Regionais de Serviço Social são competentes para 
as seguintes atividades, exceto: 
 
(A) manifestar-se ética, política e tecnicamente perante os 

organismos públicos e privados em matéria de Serviço 
Social.  

(B) representar a profissão de Assistente Social, perante os 
órgãos da administração pública e privada, podendo 
delegar tal encargo aos membros da Seccional de sua 
jurisdição. 

(C) disciplinar, fiscalizar e normatizar as atividades de 
pessoas jurídicas que tenham como objetivo prestar 
serviços em assessoria, consultoria, planejamento e 
capacitação em Serviço Social. 

(D) zelar pelo livre-exercício, pela dignidade e pela 
autonomia da profissão. 

(E) aplicar as sanções previstas no Código de Ética 
profissional, independentemente da instauração de 
processo administrativo-disciplinar e direito de defesa. 
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QUESTÃO 18  
Constituem receitas do CRESS da 11ª Região: 
 

I. anuidades de pessoas físicas e jurídicas, taxas e 
emolumentos arrecadados pelo CRESS, a serem fixados 
na assembleia geral da categoria, respeitados os limites 
estabelecidos pelo Encontro Nacional CFESS/CRESS. 

II. receitas oriundas de mutações patrimoniais e locações 
de bens de qualquer natureza. 

III. doações e legados. 
IV. outras receitas.  
 
Está correto o que se afirma em: 

  

(A) todas. 
(B) III e IV, somente. 
(C) I e III, somente. 
(D) I, somente. 
(E) I e II, somente. 

 

QUESTÃO 19  
Sobre o Encontro CRESS, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O Encontro CRESS/Seccional compõe-se tão somente 
dos membros efetivos do CRESS da 11ª Região e da 
Seccional sob a sua jurisdição. 

(B) O Encontro CRESS/Seccional será convocado 
ordinariamente a cada biênio e, extraordinariamente, 
sempre que necessário, mediante convocação do 
Conselho Pleno do CRESS.  

(C) A convocação do Encontro pelo Conselho Pleno do 
CRESS é ato privativo, não havendo possibilidade de 
convocação por outros órgãos, nem mesmo pelas 
Seccionais. 

(D) Em caso de não convocação pelo Conselho Pleno do 
CRESS da 11ª Região, o Encontro poderá ser convocado, 
extraordinariamente, pela Seccional. 

(E) O Encontro CRESS/Seccional será convocado 
ordinariamente a cada biênio e, extraordinariamente, 
sempre que necessário, mediante convocação do 
Conselho Pleno do CFESS.  

 

QUESTÃO 20  
Assinale a alternativa correta, conforme o Estatuto do 
Conjunto CFESS/CRESS. 

 

(A) O Fórum máximo de deliberação da profissão de 
Assistente Social é o Encontro Nacional CFESS/CRESS, 
que será convocado a cada biênio, na forma 
estabelecida pelo presente Estatuto. 

(B) O Conselho Federal de Serviço Social poderá homologar 
a criação, extinção ou determinar a alteração da 
jurisdição de qualquer Conselho Regional existente, 
independentemente de aprovação do Encontro 
Nacional CFESS/CRESS, atendendo-se, contudo, aos 
critérios estabelecidos pela Consolidação das 
Resoluções do CFESS. 

(C) O Conselho Federal de Serviço Social é o órgão 
normativo de grau superior e central do Conjunto 
CFESS/CRESS, tendo como competência, na forma da Lei 
de Regulamentação da Profissão – Lei nº 8.662/93 – e 
do interesse público, fiscalizar, orientar, supervisionar, 

defender, normatizar e disciplinar o exercício e as 
atividades da profissão do assistente social, em todo o 
território nacional. 

(D) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Serviço 
Social mantêm com os órgãos de administração pública 
vínculo hierárquico. 

(E) O Encontro Nacional CFESS/CRESS é a instância máxima 
de deliberação deste Conjunto, composto de delegados 
do CFESS e dos CRESS, com direito a voz e voto, assim 
como por observadores e convidados com direito a voz 
e voto. 

 

QUESTÃO 21  
Tendo em vista o Estatuto do Conjunto CFESS/CRES, em 
relação ao Encontro Nacional CFESS/CRESS, considere as 
afirmativas e assinale a alternativa correta. 

 

I. São delegados dos CRESS os Assistentes Sociais 
inscritos, ainda que inativos, no âmbito de jurisdição 
Regional, devidamente eleitos em Assembleia Geral da 
Categoria.  

II. Os convidados deverão ser indicados formalmente em 
reunião de conselho pleno do CFESS e dos CRESS, 
respectivamente, a partir de critérios estabelecidos pela 
comissão organizadora do Encontro Nacional. 

III. O Encontro Nacional CFESS/CRESS realizar-se-á com 
local indicado pelo Encontro anterior, no terceiro 
trimestre de cada ano ordinariamente, e, 
extraordinariamente, quando necessário. 
 

Está correto o que se afirma em: 
  

(A) todas. 
(B) II e III, somente. 
(C) I e III, somente. 
(D) I, somente. 
(E) I e II, somente. 
 

QUESTÃO 22 
Conforme o disposto no Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS, 
acerca do Conselho Pleno do CFESS, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) O Conselho Pleno do CFESS reunir-se-á, ordinariamente, 
uma vez ao ano e, extraordinariamente, sempre que 
convocado pelo Presidente ou por solicitação de 
maioria simples de seus membros. 

(B) O Conselho Pleno do CFESS reunir-se-á, ordinariamente, 
uma vez ao ano e, extraordinariamente, somente em 
caso de convocação pelo Presidente. 

(C) O Conselho Pleno do CFESS reunir-se-á, ordinariamente, 
duas vezes ao ano e, extraordinariamente, somente em 
caso de convocação pelo Presidente. 

(D) O Conselho Pleno do CFESS reunir-se-á, ordinariamente, 
a cada biênio e, extraordinariamente, sempre que 
convocado pelo Presidente ou por solicitação de 
maioria simples de seus membros. 

(E) O Conselho Pleno do CFESS reunir-se-á, ordinariamente, 
seis vezes ao ano, a cada bimestre e, 
extraordinariamente, sempre que convocado pelo 
Presidente ou por solicitação de maioria simples de seus 
membros. 
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QUESTÃO 23 
Compete ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), na 
qualidade de órgão normativo de grau superior, o exercício 
das seguintes atribuições, salvo: 

  
(A) prestar esclarecimentos e assessoria aos CRESS sobre 

interpretação das normas gerais técnicas, 
administrativas e financeiras, sem comprometimento 
de sua função recursal. 

(B) orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o 
exercício da profissão de Assistente Social, em conjunto 
com os CRESS. 

(C) julgar, em única instância, os procedimentos 
administrativos disciplinares instaurados por violação 
de norma ético-profissional. 

(D) estabelecer o sistema de registro das pessoas físicas e 
jurídicas habilitadas. 

(E) estabelecer políticas e estratégias de ação para as 
comissões e frentes de trabalho do Conselho Federal e 
dos Regionais, em conformidade com as deliberações 
do Encontro Nacional CFESS/CRESS. 

 

QUESTÃO 24  
Segundo o disposto no Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS, é 
de competência do Encontro Nacional CFESS/CRESS, dentre 
outras, as seguintes atividades: 
 
I. tomar conhecimento da prestação de contas do CFESS; 
II. discutir, propor e aprovar, para efeito de homologação 

pelo CFESS, normas fixando limites e percentuais, prazo 
de pagamento de anuidades, taxas, multas e 
emolumentos a serem pagos por profissionais e pessoas 
jurídicas; 

III. discutir e deliberar sobre formas e percentuais do 
repasse das quotas devidas pelos CRESS ao CFESS; 

IV. designar, anualmente, 9 (nove) Conselhos Regionais de 
Serviço Social, para compor a Comissão Especial, para 
apreciação da prestação de contas do CFESS. 
 

Pode-se afirmar que: 
  
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está incorreta. 
(C) todas estão corretas. 
(D) somente I, II e III estão corretas. 
(E) somente I e IV estão corretas. 
  

QUESTÃO 25 
Assinale a alternativa incorreta, conforme o disposto no 
Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS. 
 
(A) A competência dos Conselheiros Federais e Regionais de 

Serviço Social, efetivos e suplentes, é cumprir 
rigorosamente e fazer cumprir o previsto em Leis, 
Estatuto, Regimentos Internos, Resoluções e demais 
instrumentos legais, atinentes ao órgão.  

(B) No exercício de seu mandato, o conselheiro tem direitos 
e obrigações e se sujeita a sanções e penalidades, em 
conformidade com as disposições contidas no Estatuto. 

(C) Os membros do Conselho Federal de Serviço Social 
(CFESS) e dos Conselhos Regionais (CRESS) exercerão 
seus mandatos pessoalmente, não sendo permitida a 
representação por procuração, seja a que título for. 

(D) Os conselheiros farão jus apenas às despesas de 
transporte, diárias ou ajudas de custo, na forma 
regulamentar estabelecida pelo Conselho Pleno, para 
participação em reuniões, atividades administrativas e 
de representação do Conselho. 

(E) Os membros do Conselho Federal de Serviço Social 
(CFESS) e dos Conselhos Regionais (CRESS) poderão 
receber remuneração pelo exercício de seus mandatos, 
sendo facultada a relação de emprego com o CFESS ou 
CRESS. 

   

QUESTÃO 26 
Acerca da possibilidade de intervenção dos CFESS nos 
CRESS, estabelecida no Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS, 
assinale a alternativa correta. 
 

I. O Conselho Federal de Serviço Social poderá intervir nos 
Conselhos Regionais de Serviço Social, por deliberação 
do Conselho Pleno do CFESS, somente para assegurar o 
cumprimento de decisões judiciais.  

II. A intervenção deverá ser por prazo indeterminado, 
sendo regulamentada através de Portaria. 

III. A intervenção nos Conselhos Regionais implicará o 
afastamento temporário dos membros da Diretoria 
e/ou Conselheiros responsáveis pelas irregularidades.  

 
Pode-se afirmar que: 
  
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está incorreta. 
(C) somente III está correta. 
(D) somente II e III estão corretas. 
(E) todas estão corretas. 
 

QUESTÃO 27 

No que concerne aos processos administrativos e aos 
recursos estabelecidos no Estatuto do Conjunto 
CFESS/CRESS, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Cabe pedido de reconsideração, com efeito suspensivo, 

da decisão do Conselho Pleno do CFESS, quando houver 
fato novo.  

(B) Não cabe pedido de reconsideração, da decisão do 
Conselho Pleno do CFESS. 

(C) Excepcionalmente, o Presidente do CFESS poderá, após 
parecer fundamentado da assessoria jurídica, receber o 
pedido de reconsideração no efeito suspensivo, 
devendo submeter a decisão à primeira sessão do 
Conselho Pleno que houver. 

(D) O Presidente do CFESS poderá, independentemente de 
parecer da assessoria jurídica, receber o pedido de 
reconsideração no efeito suspensivo, devendo 
submeter à decisão do Conselho Pleno. 

(E) O Presidente do CFESS deverá receber o pedido de 
reconsideração no efeito suspensivo, 
independentemente de submissão à decisão do 
Conselho Pleno. 



│CRESS-PR_ AGF777_2B│Cargo: Agente Fiscal                                                                                        Instituto QUADRIX│CRESS-PR – Aplicação: 2015│ 
 

 

 
 

-8- 

QUESTÃO 28 
Assinale a alternativa incorreta, no que concerne ao 
descumprimento das normas e dos prazos estabelecidos no 
Estatuto Conjunto CFESS/CRESS, na Lei nº 8.662/93 e nas 
demais Resoluções instituídas pelo CFESS, bem como a 
prática de qualquer irregularidade. 
 
(A) São passíveis de aplicação as seguintes penalidades ao 

responsável pelo ato: advertência reservada, multa, 
perda de mandato ou destituição de cargo nomeado ou 
rescisão de contrato. 

(B) As penalidades de advertência reservada e multa se 
aplicam aos conselheiros, assessores e membros de 
comissões e de Seccionais, nos limites das atribuições 
que lhes são delegadas.  

(C) A perda de mandato se aplica a conselheiros e membros 
de Seccionais. 

(D) Aplica-se a penalidade de destituição de cargo nomeado 
aos membros de comissões que não sejam conselheiros 
e a penalidade de rescisão de contrato, aos assessores 
contratados. 

(E) A perda de mandato aplica-se tão somente aos 
conselheiros das Seccionais. 

 
 
 

QUESTÃO 29 

Conforme o estabelecido pelo Estatuto do Conjunto 
CFESS/CRESS, não cabe a perda de mandato de Conselheiro 
Federal ou Regional de Serviço Social, ou membros das 
Seccionais, no caso de: 
   
(A) renúncia. 
(B) superveniência de causa de que resulte a inabilitação 

para o exercício da profissão. 
(C) ausência a 2 (duas) reuniões consecutivas ou 3 (três) 

alternadas no período de 1 (um) ano, sem motivo 
justificado. 

(D) ausência a mais de 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 
(cinco) alternadas no período de 1 (um) ano, sem 
motivo justificado.  

(E) penalização em processo disciplinar e/ou ético, após 
decisão transitada em julgado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 
Sobre os processos administrativos e os recursos 
estabelecidos no Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS, analise 
as seguintes afirmativas. 
 
I. Os processos que tramitam perante os Conselhos 

Regionais de Serviço Social são processos 
administrativos, devendo sempre ser garantido o amplo 
e irrestrito direito de defesa aos envolvidos, 
independentemente, de sua natureza e espécie.  

II. Os processos disciplinares éticos são regulados pelo 
Código Processual de Ética, instituído através de 
Resolução do CFESS, devendo os procedimentos ali 
prescritos ser rigorosamente cumpridos pelos CFESS, 
pelo CRESS e pela Comissão Permanente de Ética e de 
Instrução.  

III. Das decisões do Conselho Pleno do Conselho Regional 
de Serviço Social caberá recurso ao Conselho Federal 
apenas no caso de ocorrência de cerceamento de 
defesa. 

IV. Os recursos terão efeito devolutivo apenas. 
 
Está correto o que se afirma em: 

  
(A) todas. 
(B) II e III, somente. 
(C) I e IV, somente. 
(D) IV, somente. 
(E) I e II, somente. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31  
A Resolução nº 533/2008 do Conselho Federal de Serviço 
Social afirma que a supervisão direta de estágio em Serviço 
Social é atividade privativa do assistente social, em pleno 
gozo dos seus direitos profissionais, devidamente inscrito no 
CRESS de sua área de ação, sendo denominado supervisor 
de campo o assistente social da instituição campo de estágio 
e supervisor acadêmico o assistente social professor da 
instituição de ensino. Essa mesma Resolução afirma que a 
definição do número de estagiários a serem supervisionados 
deve levar em conta a carga horária do supervisor de 
campo, as peculiaridades do campo de estágio e a 
complexidade das atividades profissionais, sendo que o 
limite máximo não deverá exceder: 
 
(A) 1 (um) estagiário para cada 6 (seis) horas semanais de 

trabalho. 
(B) 1 (um) estagiário para cada 10 (dez) horas semanais de 

trabalho. 
(C) 1 (um) estagiário para cada 15 (quinze) horas semanais 

de trabalho. 
(D) 2 (dois) estagiários para cada 15 (quinze) horas 

semanais de trabalho. 
(E) 2 (dois) estagiários para cada 10 (dez) horas semanais 

de trabalho. 
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QUESTÃO 32  
Com base na Resolução nº 493/2006 do Conselho Federal de 
Serviço Social (CFESS), que dispõe sobre as condições éticas 
e técnicas do exercício profissional do(a) assistente social, 
leia atentamente as afirmativas a seguir. 
 

I. O local de atendimento destinado ao assistente social 
deve ser dotado de espaço suficiente, para abordagens 
individuais ou coletivas, conforme as características dos 
serviços prestados, e deve possuir e garantir algumas 
características físicas, como ventilação adequada a 
atendimentos breves ou demorados e com portas 
fechadas.   

II. Na constatação de inadequações quanto às condições 
éticas, físicas e técnicas do exercício profissional, o 
assistente social deve informar por escrito a entidade, 
instituição ou órgão que trabalha ou presta serviços, 
sugerindo alternativas para a melhoria dos serviços 
prestados. 

III. É atribuição dos Conselhos Regionais de Serviço Social 
orientar e fiscalizar as condições éticas e técnicas 
estabelecidas na Resolução, bem como em outros 
instrumentos normativos expedidos pelo CFESS, em 
relação aos assistentes sociais e pessoas jurídicas que 
prestam serviços sociais. Essa atribuição se realiza 
através exclusivamente dos agentes fiscais dos 
Conselhos Regionais de Serviço Social.  

IV. Os casos omissos e aqueles concernentes à 
interpretação abstrata geral da norma serão resolvidos 
e dirimidos pelo Conselho Pleno do CFESS. 
 

É correto o que se afirma em: 
 
(A) todas.  
(B) I, II e III, somente.  
(C) I, II e IV, somente. 
(D) III e IV, somente.   
(E) I e II, somente.   
 

QUESTÃO 33  
A Resolução nº 556/2009 do Conselho Federal de Serviço 
Social apresenta o material técnico sigiloso como toda 
documentação produzida, que pela natureza de seu 
conteúdo, deva ser de conhecimento restrito e, portanto, 
requeira medidas especiais de salvaguarda para sua custódia 
e divulgação. De acordo com essa Resolução, em caso de 
extinção do Serviço Social da instituição, o material técnico-
sigiloso poderá: 
 
(A) ser lacrado pelo profissional responsável por este 

serviço, até aquela data, que também procederá à 
entrega do material ao CRESS. 

(B) ser lacrado pelo profissional responsável por este 
serviço, até aquela data, que também procederá à 
entrega do material à instituição. 

(C) ser incinerado pelo profissional responsável por este 
serviço, até aquela data, que também procederá à 
imediata comunicação, por escrito, ao CRESS. 

(D) ser incinerado pelo profissional responsável por este 
serviço, até aquela data, que também procederá à 
imediata comunicação, por escrito, à instituição. 

(E) ser incinerado pelo profissional responsável por este 
serviço, até aquela data, sem obrigatoriedade de 
realizar imediata comunicação à instituição e/ou ao 
CRESS. 

 

QUESTÃO 34  
A Resolução nº 557/2009 do Conselho Federal de Serviço 
Social dispõe sobre a emissão de pareceres, laudos, opiniões 
técnicas conjuntos entre o assistente social e outros 
profissionais. Com base na resolução, assinale a alternativa 
incorreta. 
 
(A) O assistente social deve, sempre que possível, integrar 

equipes multiprofissionais, bem como incentivar e 
estimular o trabalho interdisciplinar. 

(B) Ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente 
social deverá respeitar normas e limites legais, técnicos 
e normativos das outras profissões. 

(C) O assistente social, ao emitir laudos, pareceres, perícias 
e qualquer manifestação técnica sobre matéria de 
Serviço Social, deve atuar com ampla autonomia, 
respeitadas as normas legais, técnicas e éticas de sua 
profissão. 

(D) No atendimento multiprofissional, a discussão da 
situação poderá ser multiprofissional, mas a avaliação 
deve ser, obrigatoriamente, manifesta por escrito pelo 
assistente social, que tem seu âmbito de intervenção 
nas suas atribuições privativas. 

(E) O entendimento ou a opinião técnica do assistente 
social sobre o objeto da intervenção conjunta com 
outra categoria profissional e/ou equipe 
multiprofissional, deve destacar sua área de 
conhecimento separadamente. 

 

QUESTÃO 35  
A Resolução nº 569/2010 do Conselho Federal de Serviço 
Social afirma que a realização de terapias não constitui 
atribuição e competência do(a) assistente social. Dessa 
forma, fica vedado ao(à) assistente social vincular ou 
associar o título de assistente social ou o exercício 
profissional às atividades classificadas como terapias 
individuais, grupais ou comunitárias. O prazo dado aos 
profissionais que se encontravam nessa situação para 
processarem as modificações e adequações que se fizessem 
necessárias ao ideal cumprimento da Resolução foi de:  
 
(A) 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação dessa 

Resolução.  
(B) 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação dessa 

Resolução.   
(C) 90 (noventa) dias, a contar da data de publicação dessa 

Resolução.   
(D) 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de publicação 

dessa Resolução.  
(E) 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de 

publicação dessa Resolução.  
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QUESTÃO 36  
De acordo com a Resolução nº 572/2010 do Conselho 
Federal de Serviço Social, o exercício da profissão de 
assistente social requer o prévio registro nos Conselhos 
Regionais de Serviço Social que tenham jurisdição sobre a 
área de atuação do interessado. Tomando por base tal 
resolução, leia atentamente as afirmativas a seguir. 
 
I. O profissional que exercer funções, atividades ou 

tarefas de atribuição do assistente social está obrigado 
a se inscrever no Conselho Regional da jurisdição de sua 
área de atuação, independente da designação ou 
nomenclatura do cargo genérico, ou função de 
contratação profissional.   

II. A designação profissional de “assistente social” é 
privativa dos inscritos nos Conselhos Regionais de 
Serviço Social (CRESS), estando obrigado ao registro ou 
à permanência deste perante os CRESS, salvo aqueles 
que estejam em desvio de função.  

III. Os CRESS, ao fiscalizarem os espaços de trabalho, 
deverão considerar não a natureza das atividades 
exercidas pelo profissional com formação em Serviço 
Social, mas a finalidade a que se destinam.  

 
Está incorreto o que se afirma em:  
 

(A) nenhuma.  
(B) II, somente.  
(C) III, somente. 
(D) I e II, somente. 
(E) II e III, somente.  

 
 

QUESTÃO 37  
A Resolução nº 588/2010 do Conselho Federal de Serviço 
Social resolve que a inscrição no CRESS deverá ser solicitada 
através de requerimento instruído e apresenta a 
documentação necessária para essa solicitação. Sobre essa 
resolução, indique a alternativa incorreta. 
 
(A) Na solicitação de inscrição no CRESS, será admitida 

Certidão de Colação de Grau em substituição ao 
diploma, a qual deverá ser substituída pelo diploma no 
prazo de 1 (um) ano, prorrogável por mais 1 (um) ano.  

(B) O comprovante de pagamento das taxas devidas e o do 
pagamento da anuidade (integral ou proporcional) ou 
da primeira parcela são documentos necessários para 
solicitar inscrição no CRESS.  

(C) A declaração de que não há inscrição principal em outro 
CRESS é um dos documentos necessários para a 
solicitação de inscrição no CRESS. 

(D) No caso de assistente social diplomado em país 
estrangeiro, o diploma deverá estar devidamente 
revalidado e registrado em órgão competente no Brasil.  

(E) A inscrição no CRESS poderá ser requerida por 
instrumento público e o procurador constituído terá 
poderes para o recebimento da Carteira e/ou da Cédula 
de Identidade Profissional.  

 
 

QUESTÃO 38  
A Resolução nº 590/2010 do Conselho Federal de Serviço 
Social apresenta, em seu art. 1º, que o exercício de qualquer 
função, tarefa, atividade de atribuição privativa do 
assistente social ou a utilização da designação profissional 
“assistente social”, sem a inscrição no Conselho Regional de 
Serviço Social competente, caracteriza-se como infração às 
exigências previstas pelo parágrafo único do 2º e 3º da Lei 
de Regulamentação da Profissão. Comprovada a prática da 
infração prevista pelo art. 1º da resolução, o infrator ficará 
sujeito ao pagamento de multa, sem prejuízo das medidas 
administrativas, criminais e cíveis cabíveis.  
 
De acordo com essa resolução, a multa pela prática da 
infração supracitada por período superior a seis meses, até 
um ano, corresponde a: 
 
(A) uma anuidade vigente.  
(B) duas anuidades vigentes. 
(C) três anuidades vigentes.  
(D) quatro anuidades vigentes.  
(E) cinco anuidades vigentes.  

 
 

QUESTÃO 39  
A Resolução nº 643/2013 do Conselho Federal de Serviço 
Social institui a Campanha Nacional do Conjunto 
CFESS/CRESS para o ano de 2013: “A luta por um Serviço 
Social forte depende também de você – Regularize seus 
débitos junto ao CRESS.”. De acordo com tal resolução, o(a) 
assistente social, ao firmar sua adesão a essa Campanha, se 
beneficiará com algumas condições. Assinale a alternativa 
que não apresenta uma dessas condições.  
 
(A) Abatimento total de juros e multas, relativos ao período 

do débito. 
(B) Parcelamento em até 5 (cinco) vezes, na hipótese de o 

débito se referir a somente um exercício. 
(C) Parcelamento em até 10 (dez) vezes, na hipótese de o 

débito se referir de 2 (dois) a 3 (três) exercícios.  
(D) Parcelamento em até 20 (vinte) vezes, na hipótese de o 

débito se referir de 4 (quatro) a 5 (cinco) exercícios. 
(E) Parcelamento em até 25 (vinte e cinco) vezes, na 

hipótese de o débito se referir a mais de 5 (cinco) 
exercícios.  
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QUESTÃO 40  
A Resolução nº 568/2010 do Conselho Federal de Serviço 
Social regulamenta o procedimento de aplicação de multa 
pelo descumprimento das normas acerca da supervisão de 
estágio no âmbito do Serviço Social. Segundo tal resolução, 
o não cumprimento, pelas Instituições de Ensino, dos prazos 
estabelecidos para encaminhar ao CRESS de sua jurisdição a 
indicação dos campos credenciados, nome e registro no 
CRESS dos profissionais responsáveis pela supervisão 
acadêmica e de campo e nome do estagiário e semestre em 
que está matriculado, assim como para comunicar a 
abertura de campos/vagas ao longo do semestre/ano letivo, 
ensejará a remessa de notificação aos seus responsáveis 
legais, comunicando-lhes sobre a aplicação da multa. Para 
pagamento da multa e regularização da irregularidade ou 
apresentação da impugnação, a Instituição de Ensino terá o 
prazo de: 
 
(A) 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da 

notificação.  
(B) 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do 

recebimento da notificação. 
(C) 60 (sessenta) dias corridos, a contar do recebimento da 

notificação. 
(D) 90 (noventa) dias corridos, a contar do recebimento da 

notificação.  
(E) 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar do 

recebimento da notificação. 
 
 

QUESTÃO 41 
De acordo com o Código de Ética Profissional dos(as) 
Assistentes Sociais, as infrações ao Código acarretarão 
penalidades, na forma dos dispositivos legais ou 
regimentais. Sobre as penalidades previstas no Código de 
Ética Profissional dos(as) Assistentes Sociais, não é correto 
afirmar que:  
 
(A) a pena de suspensão acarreta ao(à) assistente social a 

interdição do exercício profissional em todo território 
nacional pelo prazo de 30 (trinta) dias a 2 (dois) anos.  

(B) a suspensão por falta de pagamento de anuidades e 
taxas só cessará com satisfação do débito, podendo ser 
cassada a inscrição profissional após decorridos 3 (três) 
anos da suspensão.  

(C) a pena de multa variará entre o mínimo correspondente 
ao valor de uma anuidade e o máximo de seu décuplo.  

(D) da imposição de qualquer penalidade, caberá recurso 
com efeito suspensivo ao CRESS.  

(E) na execução da advertência reservada, não sendo 
encontrado o(a) penalizado(a) ou se este(a), após duas 
convocações, não comparecer no prazo fixado para 
receber a penalidade, será ela tornada pública.  

 
 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 42 
De acordo com o Código Processual de Ética, após a 
determinação do Conselho Pleno do Regional de instauração 
de Processo Disciplinar Ético, será expedida Portaria, 
contendo a deliberação de tal ato e a composição de uma 
Comissão de Instrução. Tal Comissão de Instrução é de 
caráter temporário e será composta por: 
 

(A) 1 assistente social de base, em pleno gozo de seus 
direitos.  

(B) 2 assistentes sociais de base, em pleno gozo de seus 
direitos. 

(C) 3 assistentes sociais de base, em pleno gozo de seus 
direitos. 

(D) 4 assistentes sociais de base, em pleno gozo de seus 
direitos. 

(E) 5 assistentes sociais de base, em pleno gozo de seus 
direitos.  

 
 

QUESTÃO 43 
De acordo com a Lei nº 8.662/1993, que dispõe sobre a 
profissão de assistente social e dá outras providências, 
compete aos Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS), 
em suas respectivas áreas de jurisdição, o exercício de 
algumas atribuições. São algumas dessas atribuições, 
exceto:  
 
(A) organizar e manter o registro profissional dos(as) 

assistentes sociais e o cadastro das instituições e obras 
sociais públicas e privadas, ou de fins filantrópicos.  

(B) expedir carteiras profissionais de assistentes sociais.  
(C) fixar, em assembleia da categoria, as anuidades que 

devem ser pagas pelos(as) assistentes sociais.  
(D) prestar assessoria técnico-consultiva aos organismos 

públicos ou privados, em matéria de serviço social.  
(E) elaborar o respectivo Regimento Interno e submetê-lo a 

exame para a aprovação do fórum máximo de 
deliberação do conjunto CFESS/CRESS.  
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QUESTÃO 44 

A Resolução nº 615/2011 do Conselho Federal de Serviço 
Social assegura às pessoas travestis e transexuais o direito à 
escolha de tratamento nominal a ser inserido na Cédula e na 
Carteira de Identidade Profissional, bem como nos atos e 
procedimentos promovidos no âmbito do CFESS e dos 
CRESS. Com base nessa resolução, leia atentamente as 
afirmativas a seguir.  
 
I. As Carteiras e Cédulas de Identidade Profissional, a 

partir da nova expedição pelo CFESS, serão 
confeccionadas contendo um campo adequado para 
inserção do nome social do(a) assistente social, que 
assim requererem.    

II. Até serem expedidos os novos documentos 
profissionais, o nome social será inserido na Carteira e 
na Cédula de Identidade Profissional no campo “Nome”, 
sendo o nome civil grafado na linha seguinte.  

III. Fica permitida a utilização do nome social nas 
assinaturas decorrentes do trabalho desenvolvido 
pelo(a) assistente social.  

IV. Para efeito de tratamento profissional do(a) assistente 
social, a exemplo de crachás, dentre outros, deverá ser 
utilizado apenas o nome social do(a) profissional.  

 
É correto o que se afirma em: 
 
(A) todas 
(B) I, II e III, somente. 
(C) I, II e IV, somente. 
(D) I e III, somente.  
(E) I e IV, somente.  

 
 

QUESTÃO 45 
A Política Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional 
do(a) Assistente Social está organizada em eixos, diretrizes e 
objetivos, que se desdobram no plano de ações e metas. 
Para tanto, existem algumas dimensões que são 
organicamente vinculadas e orientam sua execução. 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente essas 
dimensões.  
 
(A) Dimensão afirmativa de princípios e compromissos 

conquistados; Dimensão político-pedagógica; Dimensão 
normativa e disciplinadora.  

(B) Dimensão ampliadora de princípios e compromissos 
conquistados; Dimensão político-pedagógica; Dimensão 
normativa e fiscalizadora.  

(C) Dimensão disseminadora de princípios e compromissos 
conquistados; Dimensão ético-política; Dimensão 
normativa e avaliativa.  

(D) Dimensão avaliativa de princípios e compromissos 
conquistados; Dimensão ético-política; Dimensão 
normativa e fiscalizadora.  

(E) Dimensão crítica de princípios e compromissos 
conquistados; Dimensão teórico-metodológica; 
Dimensão normativa e fiscalizadora.  
 
 

QUESTÃO 46  
O art. 22 do Código de Ética Profissional dos(as) Assistentes 
Sociais apresenta cinco infrações disciplinares. Dentre essas 
cinco infrações, o Código Processual Disciplinar afirma que 
somente quatro delas são passíveis de serem apuradas pelos 
procedimentos estabelecidos na Regulamentação que o 
institui. Assinale a alternativa que apresenta a única infração 
disciplinar do Código de Ética Profissional dos(as) 
Assistentes Sociais que não é passível de ser apurada pelo 
Código Processual Disciplinar.  
  
(A) Exercer a Profissão quando impedido(a) de fazê-lo, ou 

facilitar, por qualquer meio, o seu exercício ao(às) não 
inscritos(as) ou impedidos(as).  

(B) Não cumprir, no prazo estabelecido, determinação 
emanada do órgão ou autoridade dos Conselhos, em 
matéria destes, depois de regularmente notificado(a). 

(C) Deixar de pagar, regularmente, as anuidades e 
contribuições devidas ao Conselho Regional de Serviço 
Social a que esteja obrigado(a).  

(D) Participar de instituição que, tendo por matéria o 
Serviço Social, não esteja inscrita no Conselho Regional 
de Serviço Social.  

(E) Fazer ou apresentar declaração, documento falso ou 
adulterado, perante o Conselho Regional ou Federal de 
Serviço Social.   
 
 

QUESTÃO 47 
Assinale a alternativa incorreta acerca do Projeto Ético-
Político do Serviço Social. 
 
(A) O Projeto Ético-Político do Serviço Social tem em seu 

núcleo o reconhecimento da liberdade como valor ético 
central.  

(B) O Projeto Ético-Político do Serviço Social está vinculado 
a um projeto de transformação da sociedade. Essa 
vinculação se dá pela própria exigência que a dimensão 
política da intervenção profissional impõe.  

(C) Os(as) assistentes sociais não podem, individualmente, 
operar o Projeto Ético-Político através de modalidades 
interventivas da profissão.  

(D) O Projeto Ético-Político do Serviço Social tem um 
compromisso com a autonomia, a emancipação e a 
plena expansão dos indivíduos sociais.  

(E) O Projeto Ético-Político do Serviço Social articula em si 
mesmo alguns elementos constitutivos, uma imagem 
ideal da profissão, os valores que a legitima, sua função 
social e seus objetivos, conhecimentos teóricos, saberes 
interventivos, normas, práticas, entre outros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



│CRESS-PR_ AGF777_2B│Cargo: Agente Fiscal                                                                                        Instituto QUADRIX│CRESS-PR – Aplicação: 2015│ 
 

 

 
 

-13- 

QUESTÃO 48 
Marilda Villela Iamamoto afirma que a matéria-prima do 
trabalho do assistente social encontra-se no âmbito da 
questão social em suas múltiplas manifestações, tal como 
vivenciadas pelos indivíduos sociais em suas relações sociais 
quotidianas, às quais respondem com ações, pensamentos e 
sentimentos (IAMAMOTO, 2003). Sobre o debate 
contemporâneo da profissão de assistente social e sua 
interface com a questão social, assinale a alternativa 
incorreta.  
 

(A) Dar conta da questão social, hoje, é decifrar as 
desigualdades sociais – de classes – em seus recortes de 
gênero, raça, etnia, religião, nacionalidade, meio 
ambiente, entre outros. É também decifrar as formas de 
resistência e rebeldia com que são vivenciadas pelos 
sujeitos sociais.  

(B) Um dos aspectos centrais da questão social, hoje, é a 
ampliação do desemprego e da precarização das 
relações de trabalho.  

(C) A coexistência de temporalidades históricas desiguais 
faz com que a questão social apresente, hoje, tanto 
marcas do passado quanto do presente, radicalizando-
as.  

(D) É necessário hoje repensar a questão social, não porque 
as bases de sua produção sofrem uma transformação, 
mas porque, na atualidade, suas expressões sofrem 
uma profunda transformação com as inflexões 
verificadas no padrão de acumulação. Suas bases 
permanecem imutáveis.  

(E) As alterações no padrão de acumulação capitalista, sob 
a hegemonia do capital financeiro, introduzem novas 
mediações históricas nas formas de enfrentamento da 
questão social, seja por parte da sociedade civil 
organizada ou do Estado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 49 

Com base nas questões teóricas e históricas que perpassam 
a relação entre Estado e políticas sociais, leia atentamente 
as afirmativas a seguir. 
 
I. O Estado liberal predominante no século XIX e o Estado 

social capitalista do século XX têm em comum o fato de 
terem reconhecido direitos sem colocar em xeque os 
fundamentos do capitalismo.  

II. A generalização dos direitos políticos é resultado da luta 
da classe trabalhadora e contribuiu, de forma 
significativa, para ampliar os direitos sociais e para 
tencionar, questionar e mudar o papel do Estado no 
âmbito do capitalismo a partir do final do século XIX e 
início do século XX.  

III. O surgimento das políticas sociais foi gradual e 
diferenciado entre os países.  

IV. Os autores que discorrem acerca da origem das políticas 
sociais são unânimes em situar o início do século XX 
como o período em que o Estado capitalista passa a 
assumir e a realizar ações sociais de forma mais ampla, 
planejada, sistematizada e com caráter de 
obrigatoriedade.   

 
É correto o que se afirma em: 
  
(A) todas.  
(B) I, II e III, somente.  
(C) I, II e IV, somente.  
(D) III e IV, somente. 
(E) I e II, somente.  
 
 

QUESTÃO 50 

O Serviço Social surge como parte de um movimento social 
mais amplo, de bases confessionais, articulado à 
necessidade de formação doutrinária e social do laicato, 
para uma presença mais ativa da Igreja Católica no chamado 
mundo temporal, no:  
 
(A) início da década de 1920. 
(B) final da década de 1920. 
(C) início da década de 1930.  
(D) final da década de 1930.  
(E) início da década de 1940.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



│CRESS-PR_ AGF777_2B│Cargo: Agente Fiscal                                                                                        Instituto QUADRIX│CRESS-PR – Aplicação: 2015│ 
 

 

 
 

-14- 

RASCUNHO 
 
 
 

 




