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LÍNGUA PORTUGUESA  

TEXTO 

O presidente dos Estados Unidos, Donald 

Trump, usou seu perfil no Twitter para 

ameaçar o mandatário do Irã, Hassan Rohani, 

e disse que o país pode enfrentar 

"consequências que poucos na história 

sofreram antes". 

    A declaração chegou horas depois de 

Rohani alertar para Trump "não brincar com 

fogo", ou "se arrependerá". "Tenha em mente 

que você não pode provocar o povo iraniano 

com a desculpa da segurança e dos interesses 

de seu país. O Irã é soberano e não será o faz-

tudo de ninguém", disse o presidente iraniano, 

acrescentando que um conflito entre os EUA e 

a nação persa seria "a mãe de todas as guerras". 

    No Twitter, Trump disse para Rohani 

"nunca mais ameaçar os Estados Unidos de 

novo". "Ou você sofrerá consequências que 

poucos através da história sofreram antes. Não 

somos mais um país que apoiará suas dementes 

palavras de violência e morte. 

    Cuidado!", escreveu o presidente, em letras 

maiúsculas, como se estivesse gritando. 

    Além disso, o secretário de Estado dos EUA, 

Mike Pompeo, acusou o líder supremo do Irã, 

Ali Khamenei, de ter um fundo especulativo 

"secreto" com US$ 95 bilhões em ativos. Os 

recursos, segundo Pompeo, são usados pela 

Guarda Revolucionária do país persa. "O nível 

de corrupção e riqueza entre os líderes do 

regime demonstra que o Irã é administrado por 

algo que se parece mais com a máfia do que 

com um governo", reforçou. 

    A primeira resposta à Casa Branca veio do 

chefe da Justiça iraniana, Sadeg Larijani, que 

disse que as declarações de Trump foram feitas 

por uma "pessoa incapaz e estúpida". 

"Qualquer ação pouco sábia dos EUA levará a 

uma resposta inesquecível do Irã", disse. 

    Em abril passado, o presidente norte-

americano rasgou o acordo sobre o programa 

nuclear iraniano, assinado em 2015, na gestão 

Obama, com outras cinco potências: China, 

Rússia, Reino Unido, França e Alemanha. 

    Desde então, os países remanescentes 

tentam salvar o pacto, mas as sanções impostas 

pelos EUA podem impedir que empresas 

multinacionais invistam na economia iraniana. 

(www.terra.com.br/noticias/mundo- 23.07.18) 

 

QUESTÃO 01 

Da análise da situação trazida pelo texto acima, 

é correta afirmar que: 

(A) O presidente dos Estados Unidos ameaçou 

o Presidente Hassan Rohani do Iraque. 

(B) A ameaça ocorreu para aterrorizar o 

presidente Rohani, declarando Trump para que 

o mesmo não brincasse com fogo, ou se 

arrependerá. 

(C) As ameaças partiram de Rohani, que 

alertou Trump para não provocar o povo 

iraniano com a desculpa da segurança e dos 

interesses de seu país, sendo que o conflito 

entre os EUA e a nação persa seria a “mãe de 

todas as guerras”. 

(D) Trump para revidar o presidente Rohani, 

utilizou-se do secretário de Estado dos EUA, 

Mike Pompeo, acusando o líder supremo do 

Irã, Ali Khamenei, de ter fundo especulativo 

“secreto” com U$$ 95 bilhões em ativos. 

(E) Após a ameaça do presidente norte-

americano, nada foi dito pelo Irã, o qual se 

intimidou e permaneceu calado, aguardando-

se ainda um posicionamento do mesmo. 

QUESTÃO 02 

Na frase: “Além disso, o secretário de Estado 

dos EUA, Mike Pompeo, acusou o líder 

supremo do Irã, Ali Khamenei, de ter um fundo 

especulativo "secreto" com US$ 95 bilhões 

em ativos”, a palavra grifada pode ser 

substituída exceto por: 

(A) prático.  

(B) investigativo. 

(C) teórico.  

(D) abstrato. 

(E) curioso. 
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QUESTÃO 03 

Segundo texto acima é correto afirmar que o 

Problema existente entre os Estados Unidos e 

o Irã se deu: 

(A) por ter o presidente norte-americano 

rasgado o acordo sobre o programa nuclear 

iraniano, assinado em 2005, com o apoio de 

outras cinco potências: China, Rússia, Reino 

Unido, França e Alemanha.   

(B) por ter o presidente norte-americano 

rasgado o acordo sobre o programa nuclear 

iraniano, com o apoio de outras cinco 

potências: China, Rússia, Reino Unido, França 

e Alemanha, assinado em 2015.  

(C) por ter o presidente norte-americano 

rasgado o acordo sobre o programa nuclear 

americano, com o apoio de outras cinco 

potências: China, Rússia, Reino Unido, França 

e Alemanha, assinado em 2015 

(D) por ter o presidente norte-americano 

rasgado o acordo sobre o programa nuclear 

iraniano, assinado em 2015, na gestão Obama, 

com outras cinco potências: China, Rússia, 

Reino Unido, França e Alemanha.  

(E) por ter o presidente norte-americano 

rasgado o acordo sobre o programa nuclear 

iraniano, assinado em 2015, na gestão Obama, 

com outras cinco potências: China, Rússia, 

Reino Unido, França e Brasil. 

 

QUESTÃO 04 

Na frase: “Desde então, os países 

remanescentes tentam salvar o pacto, mas as 

sanções impostas pelos EUA podem impedir 

que empresas multinacionais invistam na 

economia iraniana”, a palavra grifada trata-se 

de: 

(A) advérbio. 

(B) adjetivo 

(C) pronome.  

(D) preposição.  

(E) substantivo.  

 

QUESTÃO 05 

Analise os itens abaixo e assinale a alternativa 

correta quanto a pontuação: 

I – meu bem querer, tem um quê de pecado.  

II – A gramática narrativa não é difícil, mas 

tem lá seus quês.  

III – Quê? Impossível! Ela não pode ter saído 

assim, tão rapidamente.  

IV – O amor bate à porta e tudo é festa.  

V – O amor bate a porte e nada resta.  

(A) apenas a I e II estão corretas. 

(B) apenas a III e V estão corretas. 

(C) apenas a IV está correta.  

(D) nenhuma das alternativas estão corretas. 

(E) todas as alternativas estão corretas. 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO  

QUESTÃO 06 

Na Rua 25 de Março em São Paulo, há 1000 

chineses e coreanos trabalhando com o 

comércio de todos os tipos de mercadoria, os 

quais para conseguirem se comunicar conosco 

estudam Português e Espanhol. Sabemos que 

45% dos estrangeiros citados estudam 

Espanhol, e que 49% estudam Português e que 

28% não estudam nenhum dos dois idiomas. 

Podemos afirmar que, na Rua 25 de Março, a 

quantidade de estrangeiros citados que 

estudam os dois idiomas, português e 

espanhol, é de:  

(A) 250. 

(B) 260.  

(C) 180. 

(D) 220. 

(E) 110. 
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QUESTÃO 07 

Um zoológico possui 100 animais, sabe-se 

que:   

1. 15 nunca foram vacinados; 

2. 32 só foram vacinados contra a doença Y; 

3. 44 já foram vacinados contra a doença Y; 

4. 20 só foram vacinados contra a doença Z; 

5. 2 foram vacinados contra as doenças Y, W 

e Z. 

6. 22 foram vacinadas contra apenas duas 

doenças. 

De acordo com os itens acima, o número de 

animais do grupo que só foi vacinado contra 

ambas as doenças Y e Z é: 

(A) 12. 

(B) 15. 

(C) 18. 

(D) 9.  

(E) 8.  

 

QUESTÃO 08 

I- Se Ana Maria chegar antes de tocar o sinal 

da escola, ela entra na sala de aula. 

II – Se Ana Maria entra na sala de aula, então 

ela chega em casa na hora certa. 

III – Se Ana Maria corre, então ela chega antes 

de tocar o sinal da escola.  

IV – Ana Maria correu.  

A partir dessas informações podemos concluir 

que: 

(A) Ana Maria entrou na sala de aula e não 

chegou em casa na hora certa. 

(B) Ana Maria chegou em casa na hora certa 

ou Ana Maria correu.   

(C) Ana Maria correu, mas não o suficiente, ou 

desistiu de chegar em casa na hora certa.  

(D) Ana Maria não entrou na sala de aula e não 

chegou em casa na hora certa. 

(E) Ana Maria chegou antes de tocar o sinal da 

escola e não entrou na sala. 

QUESTÃO 09 

Caio adquiriu um imóvel na planta por R$ 

80.000,00, em 2017, um ano depois, 

precisamente em 2018, seu imóvel já está 

valendo R$ 280.000,00. Diante desta situação 

hipotética, qual a taxa de valorização do 

imóvel de Caio: 

(A) 220%. 

(B) 230%.  

(C) 180%.  

(D) 250%.  

(E) 160%.  

QUESTÃO 10 

Margarida compra e vende bijuterias todo mês, 

após um tempo conseguiu juntar a quantia de 

R$ 400,00, e resolveu aplica-la a juros simples 

por três meses, à taxa de 36% ao ano. O 

montante obtido nesta aplicação foi aplicado a 

juros composto, à taxa de 3% ao mês, por um 

bimestre. Diante desta situação hipotética, 

conclui-se que o total obtido de juros nas duas 

aplicações por Margarida foi: 

(A) R$ 220,32. 

(B) R$ 62,55.  

(C) R$ 186,45.  

(D) R$ 74,28.  

(E) R$ 42,83. 

 

CONHEC. GERAIS E ATUALIDADES 

QUESTÃO 11 

Em 2017 a indústria cinematográfica 

americana foi alvo de uma avalanche de 

denúncias de abuso sexual que teve início em 

outubro. Mais de 40 atrizes, dentre elas, 

Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow, acusaram 

de assédio e estupro o produtor: 

(A) Harvey Weinstein 

(B) Steven Spielberg 

(C) Quentin Tarantino 

(D) Martin Scorsese 

(E) James Cameron 
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QUESTÃO 12 

A greve dos caminhoneiros ocorrida no Brasil, 

no mês de maio de 2018, teve como tema 

central: 

(A) o imposto sobre a soja.  

(B) o preço dos combustíveis, especialmente o 

diesel.  

(C) o aumento das tarifas de exportação.  

(D) o aumento das taxas de juros do Banco 

Central.  

(E) o aumento do desemprego. 

 

QUESTÃO 13 

Marielle Franco, vereadora do município do 

Rio de Janeiro, foi morta junto com seu 

motorista depois que saiu de uma reunião. 

Muito envolvida com causas sociais, a 

vereadora pertencia a que partido: 

(A) PSC. 

(B) PSOL. 

(C) PT. 

(D) PT do B.  

(E) PC do B. 

 

QUESTÃO 14 

No dia 25 de maio, dois indivíduos adentraram 

um restaurante e detonaram uma bomba, o que 

resultou em 15 pessoas feridas. Qual dos países 

abaixo foi o alvo da violência nessa ocasião? 

(A) Canadá.  

(B) Noruega. 

(C) Estados Unidos.  

(D) Espanha.  

(E) Bélgica.  

 

 

 

 

QUESTÃO 15 

O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da 

Silva, se entregou à Polícia Federal no dia 7 de 

abril de 2018 para iniciar o cumprimento de 

sua pena, lembrando que ainda restam recursos 

a serem analisados, bem como novas ações em 

andamento. Assinale a alternativa que 

apresenta os dois crimes pelos quais o ex-

presidente Lula foi condenado em segunda 

instância: 

(A) lavagem de dinheiro e corrupção passiva.  

(B) lavagem de dinheiro e estelionato.  

(C) tergiversação e corrupção ativa.  

(D) furto e descaminho.  

(E) formação de quadrilha e atentado violento 

ao pudor.  

 

INFORMÁTICA 

QUESTÃO 16 

No que se refere ao Power Point 2010, assinale 

a alternativa que indica a área reservada para 

anotações sobre slides e que é de muita 

serventia para incluir lembretes e informações 

adicionais de um trabalho, não deixando a 

apresentação carregada com muitos textos. 

Tais notas são anexadas na parte inferior da 

janela dos slides e não aparecem na 

apresentação: 

(A) Revisão. 

(B) Recall.  

(C) Layout de notas. 

(D) Painel de anotações.  

(E) Controle de exceções.  
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QUESTÃO 17 

Supondo que você, utilizando o MS Excel 

2010 em sua versão em português, deseja 

aplicar a formatação em itálico de um texto de 

uma célula usando teclas de atalho, você deve 

utilizar as teclas: 

(A) CTRL+1 

(B) CTRL+2 

(C) CTRL+3 

(D) ALT+2 

(E) ALT+3 

 

QUESTÃO 18 

Quais teclas o usuário deve utilizar para 

centralizar um texto digitado, levando-se em 

consideração o MS Word em português? 

(A) CTRL+E. 

(B) CTRL+L. 

(C) CTRL+A. 

(D) SHIFT+P. 

(E) SHIFT+F 

 

QUESTÃO 19 

Um professor abriu uma apresentação de 5 

slides feita por um de seus alunos que utilizou 

o MS Power Point 2010 em sua configuração 

original. Ao iniciar o modo de apresentação e 

avançar os slides, o professor percebeu que o 

slide 4 não foi exibido. Isso ocorreu porque 

referido slide: 

(A) tem notas carregadas. 

(B) está oculto.  

(C) está revisado.  

(D) está transcrito em padrões de Intranet.  

(E) tem anotações registradas.   

 

 

 

QUESTÃO 20 

Para um usuário ocultar as linhas de grade de 

uma planilha de cálculo do MS Excel 2010, ele 

deverá desmarcar a opção “Linhas de Grade”. 

Assinale a alternativa que indica o exato local 

onde essa opção se encontra no Menu: 

(A) Dados – Planilha. 

(B) Ação – Conversão.  

(C) Exibição – Mostrar.  

(D) Ativar – Revisar. 

(E) Revisar – Plano de Notas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

No que se refere à Lei de Regulamentação da 

Profissão e o Código de Ética Profissional dos 

Assistentes Sociais, analise os itens a seguir e, 

ao final, assinale a alternativa correta: 

I – O Conselho Federal de Serviço Social é a 

instância máxima da Ética Profissional.  

II – Acatar determinações institucionais 

contrárias aos princípios do Código de Ética é 

um direito do Assistente Social.  

III – A defesa dos direitos humanos e a recusa 

do autoritarismo são princípios éticos 

fundamentais da profissão.  

(A) apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(B) apenas os itens II e IV são verdadeiros.  

(C) apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(D) apenas o item I é verdadeiro.  

(E) apenas o item II é verdadeiro.  
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QUESTÃO 22 

A utilização do número de registro no 

Conselho Regional no exercício da profissão é: 

(A) um direito que pode ser reivindicado a 

qualquer momento e sob qualquer justificativa.  

(B) um dever do Assistente Social previsto no 

Código de Ética da profissão.  

(C) uma opção do profissional.  

(D) uma exigência apenas das instituições de 

ensino.  

(E) uma sugestão ético-profissional.   

 

   QUESTÃO 23 

Dependendo dos objetivos da investigação 

social, a entrevista pode revelar-se um 

instrumento necessário para a realização de 

uma pesquisa. No caso de uma entrevista não-

diretiva, e considerando a relação entre 

entrevistador e entrevistado, analise os itens a 

seguir e, ao final, assinale a alternativa correta: 

I – As diferenças culturais não interferem nas 

expectativas e na percepção do outro. 

II – O entrevistador é apenas um executor 

passivo das instruções já definidas e 

estruturadas.  

III – O entrevistador, em qualquer situação, 

define o campo de exploração das respostas.  

IV – O indivíduo é portador de cultura que a 

entrevista pode explorar através da 

verbalização.  

(A) apenas o item I é verdadeiro.  

(B) apenas o item III é verdadeiro.  

(C) apenas o item IV é verdadeiro.  

(D) apenas os itens II e III são verdadeiros. 

(E) apenas os itens I, II e IV são verdadeiros.    

 

 

 

 

 

QUESTÃO 24 

Como se sabe, o acompanhamento familiar é 

dirigido a objetivos que possibilitem a 

formação de novos projetos de vida para as 

famílias. No que se refere à sua 

implementação, pode-se afirmar que ele está 

relacionado à (ao): 

(A) desenvolvimento de habilidades.  

(B) fragmentação do orgulho.  

(C) decomposição do sentimento de pertença 

social.  

(D) conjunto de intervenções.  

(E) propostas por segmento.  

 

   QUESTÃO 25 

A questão do sigilo profissional está 

disciplinada nos artigos 15 a 18 do Código de 

Ética dos Assistentes Sociais. Sobre o tema, 

assinale a alternativa correta: 

(A) Em nenhuma hipótese será admitida a 

quebra do sigilo profissional.  

(B) Em situações de ação judicial, o sigilo 

profissional sempre deverá ser revelado.  

(C) Admite-se a quebra de sigilo tão somente 

quando se tratarem de situações cuja gravidade 

possa, envolvendo ou não conduta delituosa, 

trazer prejuízos aos interesses dos usuários, de 

terceiros e da coletividade.  

(D) Os profissionais que atuam em equipes 

multidisciplinares poderão descumprir o sigilo 

profissional, independentemente do tipo e da 

quantidade da informação.  

(E) Admite-se a quebra de sigilo tão somente 

quando se tratarem de situações que tragam 

prejuízo exclusivamente para a coletividade.   
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QUESTÃO 26 

A política de atendimento aos direitos da 

criança e do adolescente, expressa na Lei n. 

8.069/1990, tem como planos de ação: 

(A) preservação dos vínculos familiares.  

(B) mobilização da população contra a 

violência dos direitos da criança.  

(C) proteção do trabalho do aprendiz.  

(D) municipalização do atendimento.  

(E) programas e políticas de assistência social, 

em caráter supletivo, para todos que deles 

necessitam. 

 

   QUESTÃO 27 

Segundo a Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS), a assistência social é uma política de 

seguridade social do tipo: 

(A) não contributiva.  

(B) diferida.  

(C) discriminada.  

(D) eletiva.  

(E) contributiva.  

 

   QUESTÃO 28 

O Trabalho do assistente Social voltado para a 

orientação e o acompanhamento de pessoas, 

famílias e grupos é formado por ações 

socioeducativas que se estruturam a partir de 

dois pilares, quais sejam: 

(A) A socialização das informações e o 

processo reflexivo.  

(B) O controle social e a reprodução das 

relações interpessoais.  

(C) O desenvolvimento de identidade e a noção 

de autonomia.  

(D) A ressocialização dos indivíduos e o 

processo educativo.  

(E) A intervenção sobre o processo e o 

diagnóstico social.   

 

   QUESTÃO 29 

No que se refere ao processo disciplinar e aos 

atos processuais previstos no Código de Ética 

do Assistente Social, assinale a alternativa 

correta: 

(A) Despachos, pareceres e decisões serão 

anexados somente em ordem numérica. 

(B) Os prazos são contínuos, sendo 

interrompidos apenas aos finais de semana.  

(C) A Comissão de Instrução, de caráter 

definitivo, é composta por 9 profissionais de 

serviço social da base do CRESS, podendo 

esses estarem em pleno gozo de seus direitos.  

(D) Antes e depois do julgamento do processo 

em primeira instância será fornecida cópia do 

Parecer de Instrução.  

(E) É vedada a participação de integrantes do 

Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) 

e do Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS) na composição da Comissão de 

Instrução.  

 

   QUESTÃO 30 

Como é cediço, o monitoramento é uma 

atividade gerencial integrante do processo 

avaliativo, e tem o escopo de acompanhar o 

funcionamento da intervenção proposta. 

Dentre as finalidades do monitoramento, 

merece destaque:  

(A) Auxílio na execução da proposta e 

organização de fluxos.  

(B) Suspensão do modelo de ação e destaque 

ao modelo de avaliação.  

(C) Exame dos impactos e os processos 

relacionados à questão.  

(D) Formação de um quadro técnico e de um 

quadro de avaliadores.  

(E) Manutenção da efetividade da proposta e 

operacionalidade.  
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QUESTÃO 31 

Como é cediço, o SUAS é o sistema que 

fundamenta a Política Nacional de Assistência 

Social, tendo por funções:  

(A) o seguro social, as ações psicossociais e o 

acolhimento interinstitucional.  

(B) a defesa dos direitos sócioassistenciais, a 

proteção social e a vigilância social.  

(C) a garantia previdenciária, o 

estabelecimento dos mínimos sociais e o 

cuidado institucional.  

(D) as intervenções psicossociais, o controle 

privado e a seguridade social.  

(E) a consolidação da rede social, a prestação 

de serviços socioassistenciais e os 

acolhimentos institucionais.      

 

   QUESTÃO 32 

O artigo 5º da Lei n. 8.662/93 dispõe sobre as 

atribuições privativas do Assistente Social. 

Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa que corresponde a essas 

atribuições: 

I – prestar assessoria e consultoria a órgãos da 

administração pública direta e indireta, 

empresas privadas e outras entidades, em 

matéria de Serviço Social.  

II – coordenar, elaborar, executar, 

supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, 

planos, programas e projetos na área de 

Serviço Social.  

III – planejar, organizar e administrar 

programas e projetos em Unidade de Serviço 

Social.  

(A) apenas o item I é verdadeiro.  

(B) apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(C) apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(D) apenas os itens I e III são verdadeiros. 

(E) todos os itens são verdadeiros. 

 

 

   QUESTÃO 33 

Como se sabe, no trabalho com famílias a 

abordagem sistêmica é realizada por uma 

equipe interdisciplinar. Nesse sentido, ao 

Assistente Social está vedada a prática: 

(A) benemerente.  

(B) filantrópica.  

(C) caritativa.  

(D) terapêutica.  

(E) assistencialista.   

 

   QUESTÃO 34 

Consoante a Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos do SUAS (NOB/RH-

SUAS), a capacidade dos trabalhadores da 

Assistência Social fundamenta-se na educação 

permanente, devendo ser realizada de maneira: 

(A) descentralizada, naturalizada, 

participativa, complementar, sustentável, 

alternativa.  

(B) avaliativa, nacionalizada, descentralizada, 

participativa, continuada, sustentável, 

sistemática.  

(D) nacionalizada, participativa, 

descentralizada, complementar, hierarquizada.  

(E) sistemática, continuada, sustentável, 

participativa, nacionalizada, descentralizada, 

avaliada e monitorada.  
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QUESTÃO 35 

No que se refere à participação da comunidade 

nos conselhos de direitos relacionados às 

políticas sociais, analise os itens a seguir e, ao 

final assinale a alternativa correta: 

I – Estabelece a corresponsabilidade entre a 

sociedade e o Estado tão somente nos 

processos de controle político da 

implementação dos programas.  

II – Supera a concepção tecnocrática da 

administração pública ao dar primazia à 

política na elaboração das políticas sociais.  

III – Reconhece e assegura o exercício do 

poder da população através da democracia 

representativa conjugada à democracia 

participativa.  

(A) apenas o item I é verdadeiro.  

(B) apenas o item II é verdadeiro.  

(C) apenas o item III é verdadeiro.  

(D) apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) apenas os itens I e III são verdadeiros.  

 

   QUESTÃO 36 

Como se sabe, a Assistência Social é uma 

política social que provê o atendimento das 

necessidades básicas dos indivíduos, podendo 

estar relacionada, por exemplo, à maternidade, 

à infância, à adolescência, à velhice etc. Sobre 

o tema, pode-se afirmar que esse atendimento 

ocorrerá: 

(A) em consonância com as contribuições 

fornecidas pelos segurados.  

(B) por meio das redistribuições prestadas 

pelas contribuições dos segurados.  

(C) dependendo da receita obtida pelas 

contribuições dos segurados.  

(D) com receitas remanejadas pelas 

contribuições dos segurados.  

(E) independentemente de contribuições. 

 

 

   QUESTÃO 37 

No que se refere à abordagem qualitativa no 

campo das pesquisas, assinale a alternativa 

correta: 

(A) Os dados são considerados coisas isoladas, 

acontecimentos fixos, captados em um 

momento de observação; são fenômenos 

restritos às percepções aparentes e sensíveis.  

(B) O problema constitui-se numa definição 

apriorística, consequência de um processo 

dedutivo formulado individualmente pelo 

pesquisador e em razão do qual colhe dados 

comprobatórios.  

(C) Todas as pessoas envolvidas na pesquisa 

são reconhecidas como sujeitos que formulam 

conhecimentos e produzem práticas idôneas 

para intervir nos problemas que identificam.  

(D) Não se utiliza de técnicas que possam 

revelar fenômenos latentes que viriam a 

distorcer a análise objetiva, como, por 

exemplo, a observação participante, relatos de 

vida, história pessoal, análise de conteúdo, 

entrevista não-diretiva etc.  

(E) O pesquisador deve assumir um papel de 

relator passivo e fiel do cotidiano dos 

indivíduos, distanciando-se da familiaridade 

com os acontecimentos diários e da relação 

com as representações dos sujeitos da 

pesquisa.  

 

    QUESTÃO 38 

Grande parte dos princípios fundamentais 

presentes no Código de Ética Profissional do 

Assistente Social deriva da noção de: 

(A) fraternidade. 

(B) comprometimento.  

(C) liberdade.  

(D) honestidade.  

(E) comprometimento.  
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   QUESTÃO 39 

A Política Nacional de Assistência Social, 

considerando os princípios e as diretrizes 

previstas na Lei Orgânica da Assistência 

Social, instituiu um modelo de gestão por meio 

do (a): 

(A) Centro de Referência de Assistência 

Social. 

(B) Instituto Federal de Assistência Social.  

(C) Sistema Triplo de Participação.  

(D) Sistema Único de Assistência Social.  

(E) Central Participativa de Gestão 

Assistencialista.    

 

   QUESTÃO 40 

O profissional de Serviço Social pode atuar em 

diversas áreas relacionadas à condução das 

políticas sociais públicas e privadas. Assinale 

a alternativa que apresenta a possibilidade de 

atuação do Assistente Social: 

(A) pesquisa e assessoria, gestão, avaliação, 

execução, organização, planejamento.  

(B) gestão e administração, militância 

partidária, acompanhamento, atendimento.  

(C) ensino e gerenciamento, monitoramento, 

participação partidária, planejamento.  

(D) representação em Conselhos, gestão 

popular, participação em assembleias, 

organizações de eventos.  

(E) testes vocacionais, acompanhamento inter-

regional, terapia de grupo, visitas domiciliares, 

entrevistas.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 


