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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: Considere o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 6. 
 
 

Alguns acordam felizes às 6h, enquanto outros maldizem a vida. 

O Nobel de Medicina de 2017 foi para os descobridores de mecanismos moleculares envolvidos no ritmo circadiano, graças 

aos quais as células realizam suas funções em ciclos de 24 horas. 

Entre esses mecanismos estão os que regulam as alternâncias de sono e vigília. 

Sempre existiram madrugadores e notívagos, comportamentos interpretados como características individuais sob o controle 

da razão. No entanto, estudos recentes demonstram que o horário preferido para dormir obedece a uma curva em forma de sino: 

num dos extremos, os madrugadores; no outro, os notívagos. De ambos os lados, no topo do sino, a maioria. 

Em outras palavras, cada um de nós tem um cronótipo. Entretanto, como são rígidos os horários para o início das atividades 

diárias, o cronótipo individual é forçado a adaptar-se às normas sociais. 

Esse relógio interno fica sob o controle dos genes, propriedade que o torna independente da força de vontade. Você, leitor, 

será uma pessoa da manhã ou da noite pela vida inteira, a menos que a disciplina cotidiana por anos consecutivos ou os efeitos do 

envelhecimento alterem o ritmo do relógio interno. 

Há evidências de que a falta de sincronismo entre o relógio interno e o despertador que faz pular da cama esteja associada 

a doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes e depressão. 

O ritmo circadiano não controla apenas o sono humano, mas a produção de hormônios, neurotransmissores, proteínas e 

outras substâncias químicas necessárias para o metabolismo dos seres vivos. O funcionamento de cada célula obedece à 

alternância de dias e noites. 

Os ciclos circadianos resultam do movimento de rotação da Terra. São uma característica intrínseca à vida em nosso 

planeta. 

O organismo procura organizar sua rotina de modo a dar conta de nossas ações. Por exemplo, produzimos a maior parte da 

insulina logo pela manhã, com o objetivo de metabolizar a primeira refeição do dia. Na maioria dos notívagos, o pico de alerta 

acontece ao redor das 10h. Neles, a menor temperatura corpórea, característica das horas de sono, só é atingida de madrugada, e 

a liberação matinal de cortisol, o hormônio do estresse, também é retardada. 

Aqueles que gostam de dormir tarde costumam ser mais sensíveis à exposição à luz durante o período noturno. Hoje, as 

telas de TVs, computadores e celulares colaboram para mantê-los em vigília. 

Depois que o cronótipo se estabelece é frustrante contrariá-lo. O descompasso inerente a esse “jet lag social” se deve ao 

fato de que a sociedade considera virtuosos os que madrugam e desregrados os que vão dormir às 4h. 

(Adaptado de: VARELLA, Drauzio. Disponível em folha.uol.com.br.) 

 
 
1. Considere as afirmações abaixo a respeito do texto. 
 
 I. O objetivo do autor é propor soluções viáveis para a falta de sincronia que se estabelece, conforme demonstram inves-

tigações científicas, entre o relógio interno de cada um, regido pelo ritmo circadiano, e os horários socialmente esta-
belecidos para o início das atividades diárias. 

 
 II. No texto, o autor expõe descobertas a respeito do efeito do ritmo circadiano sobre o organismo e aponta para possíveis 

problemas de saúde decorrentes do descompasso entre tal ritmo e os horários estabelecidos pela vida em sociedade. 
 
 III. Depreende-se do 4

o
 parágrafo que é errônea a noção de que o comportamento das pessoas que acordam muito cedo ou 

das que ficam acordadas até tarde seria uma característica pessoal a ser controlada de forma racional. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) II e III. 
 
(B) I e II. 
 
(C) I e III. 
 
(D) II. 
 
(E) I.  
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2. O ritmo circadiano não controla apenas o sono humano, mas a produção de hormônios, neurotransmissores, proteínas e outras 

substâncias químicas necessárias para o metabolismo dos seres vivos. (8
o 
parágrafo)

 

 
 Pode-se reescrever a frase acima com correção e coerência do seguinte modo: 

 
(A) Controlando não apenas o sono humano, bem como a produção de hormônios, neurotransmissores, proteínas e outras 

substâncias químicas cujas são essenciais para o metabolismo dos seres vivos, está o ritmo circadiano. 
 

(B) O ritmo circadiano o qual é necessário para a produção de hormônios, neurotransmissores, proteínas e outras substâncias 
químicas fundamentais para o metabolismo dos seres vivos que controlam também o sono humano. 

 

(C) Necessário para o sono humano, o ritmo circadiano, é também essencial a produção de hormônios, neurotransmissores, 
proteínas e outras substâncias químicas fundamentais, que controlam o metabolismo dos seres vivos. 

 

(D) São controlados pelo ritmo circadiano a produção de hormônios, neurotransmissores, proteínas e outras substâncias quí-
micas que são fundamentais para o metabolismo dos seres vivos, que regulam também o sono humano. 

 

(E) Não só o sono humano, como também a produção de hormônios, neurotransmissores, proteínas e outras substâncias 
químicas, que são imprescindíveis para o metabolismo dos seres vivos, são controlados pelo ritmo circadiano. 

 
 
3. Sempre existiram madrugadores e notívagos... (4

o
 parágrafo) 

 
 O segmento sublinhado acima possui a mesma função sintática do que se encontra também sublinhado em: 

 
(A) ... a sociedade considera virtuosos os que madrugam... 
 
(B) ... o cronótipo individual é forçado a adaptar-se às normas sociais... 
 
(C) Há evidências de que a falta de sincronismo entre o relógio interno e o despertador... 
 
(D) O organismo procura organizar sua rotina de modo a dar conta de nossas ações. 
 
(E) Entre esses mecanismos estão os que regulam as alternâncias de sono e vigília. 

 
 
4. A construção que, no contexto, admite transposição para a voz passiva é: 
 

(A) O funcionamento de cada célula obedece à alternância de dias e noites. 
 
(B) O Nobel de Medicina de 2017 foi para os descobridores de mecanismos moleculares... 
 
(C) Na maioria dos notívagos, o pico de alerta acontece ao redor das 10h. 
 
(D) ... graças aos quais as células realizam suas funções em ciclos de 24 horas. 
 
(E) São uma característica intrínseca à vida em nosso planeta. 

 
 
5. As vírgulas foram empregadas para isolar um segmento explicativo em: 
 

(A) Hoje, as telas de TVs, computadores e celulares colaboram... 
 
(B) ... num dos extremos, os madrugadores; no outro, os notívagos. 
 
(C) ... esteja associada a doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes e depressão. 
 
(D) ... a liberação matinal de cortisol, o hormônio do estresse, também é retardada. 
 
(E) De ambos os lados, no topo do sino, a maioria. 

 
 
6. Considerado o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento em: 
 

(A) característica intrínseca = atributo inerente 
 

(B) de modo a dar conta de nossas ações = conforme cumprimos nossas obrigações 
 

(C) falta de sincronismo = ausência de flexibilidade 
 

(D) forçado a adaptar-se às normas sociais = dissuadido a intervir no código social 
 

(E) independente da força de vontade = à mercê do esforço pessoal  
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7. O comentário escrito com correção e clareza está em: 
 

(A) Se uma pessoa manter forte disciplina cotidiana, ao longo de um período de vários anos é possível que se altere o ritmo do 
relógio interno. 

 

(B) Cada um dos indivíduos possuem um determinado cronótipo que, dificilmente vai de encontro aos horários estabelecidos 
pela vida social. 

 

(C) Já se observou que doenças cardiovasculares estão relacionadas com a falta de sincronismo entre o relógio interno e o 
horário programado de modo artificial para o despertar. 

 

(D) Os vencedores do Nobel de Medicina de 2017, descobriram mecanismos moleculares que participam do ritmo circadiano, 
determinando as células que realizem suas funções em ciclos de 24 horas. 

 

(E) Apenas durante a madrugada atingem-se nos notívagos a menor temperatura corpórea, retardando, assim, a liberação de 
hormônios envolvidos com o despertar. 

 

 
8. Nos notívagos, os genes condicionam um ritmo circadiano mais lento, com mais de 24 horas de duração.  

(Adaptado de: VARELLA, Drauzio. op.cit.) 

 
 A afirmação acima foi corretamente transformada em uma hipótese em: 
 

(A) Nos notívagos, os genes condicionariam um ritmo circadiano mais lento, que durariam mais de 24 horas. 
 

(B) É possível que nos notívagos os genes condicionem um ritmo circadiano mais lento, com mais de 24 horas de duração. 
 

(C) Pode ser que se estabeleçam nos notívagos, devido ao condicionamento dos genes, um ritmo circadiano mais lento do 
que o de 24 horas. 

 

(D) Podem haver nos notívagos genes que condicionem um ritmo circadiano mais lento, com mais de 24 horas de duração. 
 

(E) Um ritmo circadiano mais lento, com duração de mais de 24 horas, estariam, nos notívagos, condicionados pelos genes. 
 
 
9. Uma vez que o organismo humano sofre influência do circuito claro-escuro, desvendar esse mecanismo torna a medicina capaz 

de fazer intervenções em pessoas que possam ter disfunções nesse sistema. 

(Disponível em: g1.globo.com/ciencia-e-saude) 

 
 A primeira oração do período acima exprime noção de 
 

(A) finalidade. 
 

(B) consequência. 
 

(C) causa. 
 

(D) concessão. 
 

(E) temporalidade. 
 
 
10. As normas de concordância foram plenamente respeitadas na seguinte frase: 
 

(A) Couberam às pesquisas realizadas na década de 1970 indagar se haveria um gene responsável por controlar o ritmo 
circadiano. 

 

(B) Esclareceu-se, em descobertas recentes, os mecanismos biológicos que fazem com que o corpo se adapte às diferentes 
fases do dia, geradas pelas rotações da Terra. 

 

(C) Já se aceita, por meio do estudo do ritmo circadiano, aprofundado por diversas pesquisas científicas, noções como a de 
que o estado de maior alerta para a maioria das pessoas está entre 6h e 12h. 

 

(D) Pesquisas já demonstraram que o surgimento de diversas doenças, como a depressão, pode estar atrelado a disfunções 
no sistema que regula o relógio biológico. 

 

(E) Na década de 1980, os vencedores do prêmio Nobel de 2017 identificaram um gene e uma proteína produzida por ele, à 
qual chamou de "PER", cujos níveis oscilavam nas 24 horas do dia.  
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História do Amapá 

 
11. Considere as afirmações abaixo sobre a chamada “República de Cunami”. 
 
 I. Foi a primeira denominação colonial do Amapá, que remetia à presença abundante, naquela região, do peixe cunami, 

hoje mais conhecido como tucunaré. 
 
 II. Tratou-se de uma tentativa de oficialização de um suposto “estado livre” por iniciativa do comerciante francês Jules Gros, 

com duração de poucos anos. 
 
 III. Foi uma iniciativa não oficial e controversa, extinta pelo próprio governo francês, mas houve uma tentativa de retomada 

do projeto, anos depois, pelo comerciante Adolph Brezet, com apoio de alguns empreendedores brasileiros. 
 
 IV. Resultou de um projeto expansionista do governo francês que pretendia incorporar parte do Amapá ao território da 

Guiana Francesa, transferindo a capital desta para a “Vila de Cunami”, na atual Macapá, onde se instalaria um governo 
democrático e republicano. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I, II e III. 
 
(B) II e IV. 
 
(C) II e III. 

 
(D) I, III e IV. 
 
(E) I e IV. 

 

 
12. Considere o texto: 

 

“Após a criação do Território Federal do Amapá três períodos econômicos indicam as ações dos setores privados e públicos na 

aplicação de investimentos, repercutindo no aumento do movimento migratório, a sua urbanização e a sua reorganização 

espacial. Esses períodos são: gênese, estruturação produtiva e organização espacial (1943-1974); planejamento estatal e 

diversificação produtiva (1975-1987); estadualização e sustentabilidade econômica (após 1988)”. 

(Extraído de PORTO, José Rabelo. Transformações espaciais e institucionais no Amapá: conflitos e perspectivas. Anais do X Encontro de 
Geógrafos da América Latina. USP, 2005. Disponível em: http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx) 

 

 No trecho acima são citados três períodos importantes para a história econômica do Amapá cujas datas iniciais remetem, 
respectivamente, aos regimes políticos nacionais nomeados pela historiografia como: 

 
(A) Estado Novo, Regime Militar e Nova República. 
 
(B) Regime Militar, Democracia Populista e Regime Constitucionalista. 
 
(C) Segunda República, Estado Revolucionário e Democracia Populista. 
 
(D) Era Vargas, Estado Patrimonialista e República burocrático-constitucionalista. 
 
(E) República Velha, Ditadura corporativa e Democracia neoliberal. 

 
 
13. O território do Amapá foi criado em um contexto de centralização político-administrativa e ideologia nacionalista. A Carta 

constitucional que determinou a existência de Territórios Federais indicou que estes 
 

(A) estavam desvinculados dos antigos estados aos quais pertenciam até então e deveriam adotar leis soberanas e 
autônomas, ainda que em desacordo com a Constituição Federal.  

 
(B) precisavam ser protegidos por tropas especiais das Nações Unidas, de modo que as fronteiras fossem fechadas à 

imigração e ao comércio local, a fim de dirimir o caos social e garantir a segurança do país. 
 
(C) podiam se fundir em uma única unidade federativa  de forma a constituir um distrito federal forte do ponto de vista político e 

econômico, ainda que descentralizado geograficamente. 
 
(D) eram criados em nome da defesa nacional, a partir de partes desmembradas de estados (unidades federativas) já 

existentes, com administração regulada por Lei Especial. 
 
(E) seriam novamente reincorporados aos estados aos quais haviam pertencido, caso não se cumprissem a curto prazo 

algumas metas de desenvolvimento  econômico e populacional fixadas por leis federais.  
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14. O Tratado de Amiens (1802), que envolveu as potências europeias em luta contra Napoleão Bonaparte, teve impacto no 
contexto de disputas entre França e Portugal em relação ao território atual do Amapá, ao determinar que as fronteiras entre as 
possessões francesas e portuguesas seriam 
 
(A) negociadas a longo prazo entre França e Portugal, em função do histórico de ocupação de cada país na região e da 

predominância de habitantes de uma ou de outra nacionalidade em cada parte do território. 
 
(B) definidas pelo Rio Araguari, cabendo o território ao norte para os franceses e ao sul para os portugueses, com navegação 

livre pelo mesmo rio para os barcos de ambos países. 
 
(C) estipuladas definitivamente por uma arbitragem internacional, uma vez que os dois países não conseguiam chegar a um 

consenso sobre a fatia do território que correspondia a cada nação. 
 
(D) demarcadas pelo curso do rio Caciporé, ao norte do qual ficaria assegurada a parte a ser anexada à Guiana Francesa, 

cabendo a Portugal o domínio do resto do território. 
 
(E) estabelecidas pela Inglaterra que, interessada em firmar um acordo de paz com a França, reconhecia que esse país, 

juntamente com a Espanha, deveria ter a posse do Amapá, pelos esforços colonizatórios empreendidos. 
 
 

Geografia do Amapá 
 

15. É considerado elemento importante da geografia física de Macapá a presença 
 

(A) dos terraços cristalinos levemente inclinados na direção norte-sul devido a ação combinada da erosão fluvial e pluvial. 
 
(B) do estuário do rio Araguari que fornece ao litoral densa camada de sedimentos aluviais em fase de forte consolidação. 
 
(C) de extensa planície formada por terrenos cristalinos antigos com idade semelhante àqueles que formam a serra da 

Lombarda. 
 
(D) de inúmeras colinas de origem sedimentar que apresentam escarpas íngremes e permanentemente sujeitas à erosão. 
 
(E) de pequenas falésias, baixas, esculpidas nos sedimentos terciários do Grupo Barreiras na região urbana da capital até a 

cidade de Santana. 
 

 
16. Considere o gráfico abaixo: 
 

  
          (IBGE) 

 
 A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre as condições socioeconômicas de Macapá permitem afirmar que 
 

(A) o aumento da população da capital tem forte relação com a elevação das taxas de fecundidade e de natalidade, estimu-
ladas pela melhoria das condições de vida da população da capital e do estado. 

 
(B) o forte crescimento demográfico promoveu uma rápida e pouco planejada urbanização, que tem sido responsável pelo 

aparecimento de moradias precárias e pelas graves deficiências na infraestrutura urbana. 
 
(C) no período estudado a capital conheceu rápida expansão econômica, principalmente com a implantação de projetos no 

setor industrial que passaram a atrair elevado número de migrantes de outras regiões do país. 
 
(D) o crescimento demográfico da capital ocorreu de forma desigual, entre os anos de 2000 e 2017, fato que garantiu à zona 

rural atingir cerca de 40% da população do município. 
 
(E) o ritmo de crescimento demográfico deve garantir aumento das atividades econômicas, principalmente aquelas relaciona-

das ao bem-estar da população, reduzindo os movimentos de emigração. 
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17. Considere as afirmativas abaixo sobre as atividades industriais de Macapá-Santana: 
 
 I. Um dos principais problemas para o avanço da industrialização é a insuficiente oferta de energia elétrica necessária ao 

funcionamento de máquinas pesadas. 
 
 II. O parque industrial instalado na capital privilegiou o setor da indústria de bens de equipamento, superando o tradicional 

parque industrial de Belém.  
 
 III. As deficiências no setor de transporte terrestre e a distância entre o parque industrial e os centros consumidores do 

interior dificultam a instalação de novas indústrias. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

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

 

 
18. Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano, em 2013, Macapá apresentou o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) de 

0,733, o maior do estado, superando os municípios de Serra do Navio e Santana, respectivamente, 2
o
 e 3

o
 do estado. 

 

 O IDH-M é uma medida que incorpora elementos como 
 

(A) profissão e educação. 
 
(B) atividades do setor primário e taxa de fertilidade. 
 
(C) nível de emprego e saúde. 
 
(D) educação e esperança de vida. 
 
(E) renda e estrutura etária. 

 
 

Legislação Específica de Macapá  
 
 

19. A Lei Complementar n
o
 122/2018 assegura ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos Municipais, em defesa de di-

reito ou interesse legítimo, chamado direito de petição. Do indeferimento desse pedido 
 

(A) caberá pedido de reconsideração, que poderá ter efeito suspensivo. 
 
(B) caberá recurso ordinário, que poderá ter efeito suspensivo. 
 
(C) caberá agravo, que não poderá ter efeito suspensivo. 
 
(D) caberão embargos de declaração, que não poderão ter efeito suspensivo. 
 
(E) caberão embargos infringentes, que não poderão ter efeito suspensivo. 

 
 
20. Considere os seguintes atos que podem eventualmente ser praticados por um servidor do município de Macapá: 

 
 I. Revelar segredo do qual se apropriou em razão do cargo. 

 
 II. Valer-se do cargo ou função para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 

 
 III. Atuar, como procurador ou intermediário, junto às repartições públicas municipais, salvo quando se tratar de benefícios 

previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro. 
 

 IV. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. 
 

 V. Inassiduidade habitual. 
 

 Conforme dispõe a Lei Complementar n
o
 122/2018, a punição prevista para cada um desses atos é, respectivamente, 

 
(A) suspensão − suspensão − suspensão − suspensão e suspensão. 
 
(B) demissão − suspensão − demissão − suspensão e demissão. 
 
(C) demissão − demissão − demissão − demissão e demissão. 
 
(D) suspensão − demissão − suspensão − demissão e suspensão. 
 
(E) demissão − demissão − suspensão − suspensão e demissão. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICOS 

 
21. Em referência ao projeto ético-político profissional do Serviço Social, considere: 
 
 I. O projeto ético-político da profissão se articula ao projeto societário hegemônico da sociedade contemporânea. 

 II. A liberdade, a dignidade, o respeito, a defesa dos direitos humanos balizam o projeto ético-político profissional. 

 III. O projeto ético-político profissional está apoiado no Código de Ética e na Lei de Regulamentação da Profissão. 

 
 Está correto o que se afirma em 
 

(A)  I, II e III. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) I, apenas. 

(E) III, apenas. 
 
 
22. No que tange à Assistência Social como campo de política pública, considere: 
 
 I. A assistência social é uma prática antiga, mas só foi reconhecida como política pública na Lei Orgânica de Assistência 

Social (LOAS). 
 
 II. Como política pública, a assistência social se apresenta aos indivíduos e às famílias em situação de vulnerabilidade como 

reconhecimento de sua cidadania e de seus direitos aos programas de transferência de renda. 
 
 III. A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) colocam que as 

provisões sócio assistenciais hierarquizadas em proteção social básica e especial ofertam um conjunto de benefícios, 
serviços, projetos e programas que devem efetivar a segurança de acolhida, renda, convivência e desenvolvimento de 
autonomia e sobrevivência. 

 
 IV. A participação da família é indispensável no cerne das políticas públicas de proteção e de desenvolvimento dos cidadãos. 
 
 V. Com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o Estado assume 

um papel central e estratégico na gestão da política de assistência social. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I, II e III. 

(B) III, IV e V. 

(C) I, III e IV. 

(D) II, IV e V. 

(E) II, III e IV. 
 
 
23. O Código de Ética Profissional do/da assistente social, dispõe sobre a inviolabilidade do local de trabalho e dos respectivos 

arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional. Essa disposição se caracteriza para o Assistente Social: 
 

(A) dever. 

(B) direito. 

(C) competência.  

(D) necessidade. 

(E) atribuição. 
 
 
24. A emergência de um novo pensar e fazer profissional do/da assistente social, na área da Política de Previdência Social está 

apoiado em uma 
 

(A) prática ajustadora. 

(B) abordagem psicossocial. 

(C) vertente modernizadora. 

(D) cultura burocrática. 

(E) matriz teórico metodológica crítica. 
 
 
25. Segundo a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), de 2004, as famílias, independente de seu formato, são 
 

(A) mediadoras das relações entre os sujeitos e a coletividade e geradoras de modalidades comunitárias de vida. 

(B) unidades compostas por um marido, uma esposa e filhos, com laços de consanguinidades. 

(C) configurações atreladas ao casamento monogâmico, heterossexual, ao modelo patriarcal e à propriedade privada. 

(D) compostas por um grupo de indivíduos, cada qual com seu papel e suas atribuições. 

(E) responsáveis tão somente pela reprodução e socialização de seus membros. 
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26. Em referência a temática sobre família e sua funcionalidade, considere: 
 
 I. A família realiza o processo de filiação, importante para o desenvolvimento do sentimento de pertencer, que torna o 

sujeito alguém identificado e diferenciado, um indivíduo reconhecido. 
 
 II. A família é o núcleo social responsável por seus membros. Espera-se que ela promova sua formação moral, educação, 

proteção, alimentação e satisfação das necessidades básicas. 
 
 III. A função reprodutiva das famílias se presta a dois contextos: tem como propósito perpetuar a sociedade, em um âmbito 

mais amplo, e dar prosseguimento à sua própria existência, em uma perspectiva mais particular.  
 
 Está correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) III, apenas 

(D) I, II e III. 

(E) I e III, apenas. 
 
 
27. No que tange ao trabalho social a ser desenvolvido com as famílias no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), na proteção 

social básica, considere: 
 
 I. Dentre os aspectos a serem considerados no trabalho social com famílias, o contexto social é mais um coadjuvante. 
 
 II. O território onde vivem as famílias é carregado de vulnerabilidades, riscos, impossibilitando a viabilidade de acesso às 

potencialidades, recursos, história e dinâmica das próprias famílias. 
 
 III. O pertencimento a grupos populacionais específicos é fator preponderante para o desenvolvimento do trabalho com as 

famílias. 
 
 IV. É necessária a identificação das potencialidades e dos recursos que as famílias possam acessar para apoiá-las na 

superação das vulnerabilidades e riscos pessoais e sociais. 
 
 Está correto o que se afirma em 
 

(A) I, II, III e IV. 

(B) II, III e IV, apenas. 

(C) I e II, apenas.  

(D) III e IV, apenas. 

(E) II e III, apenas. 
 
 
28. Frente às várias teorias postas no Serviço Social, vivenciadas desde a sua gênese, é correto afirmar que 
 

(A) são resultantes da prática, produzindo transformações libertadoras. 
 
(B) se norteiam e se estabelecem no cotidiano, considerando apenas as relações subjetivas do objeto estudado. 
 
(C) tem de ser vistas como crítica e busca de fundamentos, refletindo as relações sociais reais e levando a uma compreensão 

de como, quando e em que intervir. 
 
(D) a análise teórica responde de forma completa a dilemas sociais de qualquer grupo social. 
 
(E) o conhecimento teórico e prático são de naturezas e significados iguais, de polos idênticos que não se confrontam. 

 
 
29. Refletindo sobre as condições e relações de trabalho nos vários espaços sócio-ocupacionais do/da assistente social na 

atualidade, é correto afirmar: 
 

(A) Nas políticas sociais, o profissional, pode favorecer a participação dos usuários e dos movimentos sociais no processo de 
elaboração e avaliação das mesmas. 

 
(B) A atuação do/da assistente social se limita as demandas institucionais e sociais. 
 
(C) Os bens e serviços públicos são de direito de acesso somente aos usuários que produzem, consomem e pagam impostos. 
 
(D) As atividades profissionais não requerem processos de sistematização para intervenção nas Políticas Públicas. 
 
(E) Os instrumentos técnico operativos do/da assistente social, realizados em seu gabinete, identificam a situação do usuário, 

suas condições, modo que vive e interage na sua comunidade. 
 
 
30. Nos vários espaços sócio-ocupacionais do/da assistente social, os relatórios sociais são utilizados constantemente, sendo 

classificados em: 
 

(A) gerais, informativos, diários, inspecionais e  analíticos. 

(B) de visitas, de entrevistas, gerais, informacionais e emergenciais. 

(C) informativos, gerais, diários, inspecionais e individuais. 

(D) informativos, circunstanciais, de visitas domiciliares, de acompanhamentos e de inspeções. 

(E) de entrevistas, de visitas domiciliares, diários, institucionais e emergenciais. 
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31. Importante corrente de estudiosos da profissão considera que a análise do papel do Serviço Social na reprodução das relações 
sociais deve partir do suposto de que a apreensão do significado histórico da profissão só é possível com a sua inserção na 
sociedade, pois o Serviço Social se afirma como instituição peculiar a partir da divisão social do trabalho. Essa concepção 
identifica como princípio que rege a estruturação das relações sociais na sociedade: 

 
(A) a endogenia. 

(B) a ideologia. 

(C) a intersubjetividade. 

(D) o pragmatismo. 

(E) a contradição de classes. 
 
 
32. No que se refere ao surgimento do Serviço Social no Brasil, considere: 
 
 I. Sua existência começa com o processo de industrialização e concentração urbana. 
 
 II. A questão social, que se impõe neste momento, nada mais é do que a necessidade de se levar em consideração os 

interesses da classe operária em formação. 
 
 III. A implantação do Serviço Social se dá a partir da iniciativa particular de vários grupos da classe dominante, que tem na 

Igreja Católica seu porta-voz. 
 
 IV. Serão os grupos burgueses que mais irão contribuir para que a profissão se coloque socialmente. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I, II e III. 

(B) I, II e IV. 

(C) II e IV. 

(D) III e IV. 

(E) I, III e IV. 
 
 
33. Frente ao direito à convivência familiar e comunitária, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), considere: 
 
 I. A intervenção do Estado será prioritariamente voltada para a orientação e o apoio de promoção social da família natural. 
 
 II. A reintegração da criança e do adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência de 

atendimento e em qualquer situação. 
 
 III. Na impossibilidade de permanência na família de origem, a criança e o adolescente serão sempre colocados em família 

substituta. 
 
 IV. A inclusão de criança ou adolescente em programas de acolhimento institucional terá preferência no caso da ausência da 

família natural. 
 
 V. A adoção internacional de criança ou adolescente domiciliado no Brasil somente terá lugar quando se esgotarem todas as 

possibilidades no Brasil. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I, III e V. 

(B) I e V. 

(C) II e IV 

(D) III, IV e V. 

(E) I, II e III. 
 
 
34. A capacidade humana de projetar finalidade às ações, finalidades que contêm uma intenção ideal e um conjunto de valores 

direcionados ao que se julga melhor em relação ao presente, é chamada de  
 

(A) ética. 

(B) alteridade. 

(C) teleologia. 

(D) mediação. 

(E) práxis. 
 
 
35. A Lei n

o 
8.662/1993, que regulamenta a profissão de assistente social e dá outras providências, em seu artigo 5

o
, inciso 4

o
, 

dispõe sobre a realização de vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço 
Social. Nesse sentido, esses procedimentos 

 
(A) impossibilitam a atuação de assistentes sociais contratados como peritos.  

(B) podem ser realizados por outros profissionais, desde que autorizados pelos/as assistentes sociais responsáveis. 

(C) independente de quem os realize, são solicitados e autorizados por autoridade judiciária. 

(D) devem ser realizados por assistentes sociais em pleno exercício profissional. 

(E) são desenvolvidos exclusivamente por profissionais concursados nos setores. 
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36. A Seguridade Social é financiada pelos entes federados, bem como pela sociedade. Seu orçamento no âmbito federal é 
composto pela receita 

 
(A) da União. 

(B) dos Estados. 

(C) dos Municípios. 

(D) da Sociedade Civil. 

(E) do capital privado. 
 
 
37. Dentre as atribuições comuns da Federação, Estados e Municípios para a administração da política de saúde inclui-se: 
 

(A) executar programas de organizações sociais. 

(B) promover os planos de saúde. 

(C) o controle ético profissional. 

(D) a elaboração de normas para as atividades de venda de alimentos. 

(E) realizar pesquisas e estudos na área de saúde. 
 
 
38. A Previdência Social é um direito social previsto na Constituição Federal de 1988. Considera-se como um dos seus objetivos: 
 

(A) a obrigatoriedade da previdência privada. 

(B) a centralização da gestão administrativa pelo governo. 

(C) o cálculo dos benefícios com base aos salários de contribuição. 

(D) o valor da contribuição inferior ao salário mínimo. 

(E) a disparidade entre o valor do benefício urbano e rural. 
 
 
39. Os recursos do Fundo Nacional de Assistência Social objetivam cofinanciar a gestão, os serviços, os programas, os projetos e 

benefícios da Assistência Social. Sendo assim, uma das destinações deste recurso é 
 

(A) o financiamento dos serviços sócio assistenciais privados. 

(B) a avaliação do benefício de prestação continuada. 

(C) o atendimento às ações assistenciais de caráter de emergência municipais. 

(D) o aprimoramento da gestão de serviços de saúde coletiva. 

(E) o pagamento de renda de cidadania. 
 
 
40. O Estatuto do Idoso assegura prioridade especial aos maiores de 
 

(A) 60 anos. 

(B) 65 anos. 

(C) 70 anos. 

(D) 75 anos. 

(E) 80 anos. 
 
 
41. De acordo com a Lei “Maria da Penha”, na hipótese de prisão em flagrante do agressor, a fiança pode ser concedida apenas 
 

(A) pela vítima da violência. 

(B) pela autoridade policial. 

(C) pela autoridade judicial. 

(D) pelo familiar responsável.  

(E) pelo advogado do agressor. 
 
 
42. Dentre as atividades previstas na Política Pública de Drogas, para reinserção dos usuários e dependentes de álcool e outras 

drogas, está: 
 

(A) o usuário de drogas que, em razão da prática de infração penal, fica sem direito aos serviços de saúde. 
 
(B) a instituição da sociedade civil com atuação nas áreas da atenção à saúde e da assistência social, poderão receber 

recursos do CNAS. 
 
(C) a adoção de estratégias personalizadas de atenção e reinserção social do usuário de drogas e familiares. 
 
(D) a melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. 
 
(E) autonomia dos órgãos de controle social de políticas setoriais de saúde e assistência social.  

 
 
43. Conforme a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, a orientação profissional deve ser prestada por 

serviços de habilitação e reabilitação profissional, e deverá considerar 
 

(A) a necessidade do mercado de trabalho. 

(B) as motivações da prestadora de serviços de habilitação. 

(C) a expectativa dos familiares da pessoa com deficiência. 

(D) a educação escolar a alcançar. 

(E) a possibilidade de emprego no território. 
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44. Os instrumentais técnico operativos representam um conjunto articulado de instrumentos e técnicas que permitem a ação 
profissional do assistente social, e entre eles está a visita institucional que é realizada, entre outros aspectos, pelo/a assistente 
social para 

 
(A) verificar o vínculo do usuário com a instituição visitada. 

(B) orientar na execução das atividades da instituição visitada. 

(C) executar ações complementares à sua. 

(D) implantar um padrão de atuação no território. 

(E) supervisionar a atuação do/da assistente social da instituição. 
 
 
45. O relatório elaborado pelo/a assistente social é composto por informações a respeito do usuário, e sua análise está fundamenta-

da em bases teóricas para melhor avaliação da situação. Este instrumental é denominado 
 

(A) laudo social. 

(B) relatório social. 

(C) entrevista social. 

(D) ficha social. 

(E) parecer social. 
 
 
46. As expressões das questões sociais vivenciadas por famílias e indivíduos são apresentadas por meio do instrumento técnico 

operativo denominado 
 

(A) estudo social. 

(B) parecer social. 

(C) laudo social. 

(D) relatório social. 

(E) diagnóstico social. 
 
 
47. A técnica utilizada por pesquisadores para coleta de dados com a finalidade de aprofundamento da realidade é denominada: 
 

(A) questionário. 

(B) formulário. 

(C) roda de conversa. 

(D) entrevista. 

(E) investigação. 
 
 
48. Nos anos de 1990, tanto no Brasil, quanto em outros países latino-americanos, são implementados programas seletivos e 

focalizados de combate a pobreza. Essa opção estatal rebate na referência teórica metodológica do Serviço Social, pois provoca 
 

(A) uma maior aceitação da atuação estatal. 

(B) uma crise de modelo analítico. 

(C) um fenômeno de ampliação da militância. 

(D) um descontrole das práticas em Serviço Social. 

(E) uma ampliação para atuação do/da assistente social. 
 
 
49. A pesquisa social favorece a obtenção de novos conhecimentos acerca da realidade social, e cada tipo de pesquisa tem um 

objetivo específico. Sendo assim, a pesquisa com objetivo de identificar fatores que contribuem para um determinado fenômeno 
é denominada pesquisa 

 
(A) participativa. 

(B) exploratória. 

(C) descritiva. 

(D) explicativa. 

(E) grupal. 
 
 
50. A prática do/da assistente social visa favorecer transformações na realidade em que a atua. Sendo assim, a formulação do 

projeto profissional deve ser composta, dentre outros, por um dos elementos fundamentais: 
 

(A) atendimento de toda a demanda social. 

(B) respostas imediatistas. 

(C) delimitação do objeto de ação. 

(D) subtração de metas de atuação. 

(E) objetivos de acordo com questões ideológicas. 
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