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       ASSISTENTE SOCIAL  
Código da Prova  

S02 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas 

Duração da prova: 4 horas TARDE 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE DE CARLOS DRUMNOND DE ANDRADE PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO 

“Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.” 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de 

resposta –  A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo e a proposta de Redação. 

 

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas e folha de resposta. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio. Não haverá substituição 
do cartão de respostas das questões objetivas e/ou da folha de resposta da Redação por erro do candidato. 
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O 
descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato 

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização 
dos banheiros e/ou bebedouros. 

 
Informações importantes: 
 
Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva assinado e a folha de resposta da 
Redação. Não se esqueça dos seus pertences.  
A Redação deverá ser desenvolvida na folha de resposta destinada a essa finalidade, personalizada e desidentificada pelo candidato, que 
deverá destacar o canhoto que contém seus dados cadastrais. A folha de resposta da Redação é o único documento válido para a correção. 
O preenchimento da folha de resposta será de sua inteira responsabilidade. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas e a folha de resposta. 
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
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Língua Portuguesa 

 

A MAGIA DAS CÉLULAS 

 

        Quando eu tinha sete anos de idade, subi em uma caixa na 
sala de aula para espiar pela lente de um microscópio.  

          Para minha decepção, a única imagem que vi foi a da luz 
refletida. Aos poucos consegui conter minha ansiedade e ouvir as 
explicações da senhora Novak sobre como regular o foco. Então, 
algo tão dramático aconteceu que modificou completamente 
minha vida: vi um protozoário. Fiquei hipnotizado. O barulho das 
outras crianças ficou distante e me senti sozinho na sala. Todo o 
meu ser pareceu mergulhar no mundo alienígena das células, 
algo que até hoje é mais interessante para mim do que qualquer 
filme feito por computador. 

          Na inocência de minha mente infantil, eu via aquele 
organismo não como uma célula, mas como uma pessoa em 
tamanho diminuto, um ser pensante e consciente. Para mim, ele 
não estava nadando a esmo, mas sim cumprindo uma missão, 
embora eu não soubesse como descrever isso tudo naquela 
época. Fiquei observando seus movimentos ao redor de um 
grupo de algas. Nesse instante, o grande pseudópodo de uma 
ameba desengonçada também começou a se mover. (...) 

            Naquela tarde corri para casa e contei, esbaforido, minha 
descoberta à minha mãe. Usando todos os poderes de persuasão 
que a idade me permitia, implorei e bajulei até conseguir que ela 
comprasse um microscópio para mim. Passava horas maravilhado 
com aquele mundo alienígena do outro lado da lente. 

          Mais tarde, na faculdade, passei a usar um microscópio 
eletrônico, mil vezes mais potente. A diferença é mais ou menos 
como a dos telescópios que os turistas usam para ver cenas da 
cidade do alto dos edifícios comerciais em relação aos do tipo 
Hubble, que transmitem imagens do espaço sideral.  

           Entrar na ala de microscópios de um laboratório é como 
uma cerimônia iniciática para estudantes que aspiram a se tornar 
biólogos. O portal desse mundo maravilhoso é uma porta 
giratória preta como aquelas que isolam as salas escuras de 
revelação de filmes fotográficos. 

           Até hoje me lembro da primeira vez que passei por ela. Era 
uma divisória entre dois mundos: minha vida de estudante e meu 
futuro como cientista pesquisador. Quando a porta terminou de 
girar, eu me vi em uma sala grande e escura, iluminada apenas 
por pequenas lâmpadas vermelhas de segurança. Enquanto meus 
olhos se adaptavam à escuridão, fiquei assombrado com o que vi. 
As luzes vermelhas refletiam a superfície espelhada de uma 
imensa coluna de aço inoxidável com lentes eletromagnéticas 
que subiam até o teto no centro da sala e na base da coluna havia 
um grande painel de controle que lembrava os de um Boeing 727, 
cheio de chaves, botões, medidores e luzes indicadoras.(...) Tive a 
nítida impressão de estar entrando na sala de comando da nave 
U.S.S. Enterprise. Mas aparentemente aquele era o dia de folga 
do capitão Kirk, pois quem estava à frente dos comandos era um 
dos meus professores, ocupado com o complexo processo de 
colocar uma amostra de tecido orgânico em uma câmara de 
vácuo no centro da coluna de metal. 

          Enquanto os minutos passavam, comecei a ter a mesma 
sensação que tive aos sete anos de idade, quando vi uma célula 
pela primeira vez. (...) 

 

LIPTON, Bruce H. A biologia da crença. Texto adaptado. 

 

 

Questão 1 

O texto lido, “A magia das células”, segundo a tipologia 
textual, é caracterizado como um texto narrativo porque: 

 

(A) os parágrafos costumam ser caracterizados pelo 
predomínio dos verbos de ação, retratando o 
posicionamento dos personagens mediante o 
desenrolar do enredo, bem como pela indicação de 
elementos circunstanciais referentes à trama: quando, 
por que e como ocorreram os fatos. 

(B) a história é contada através de uma sequência de ações 
reais ou imaginárias. É construída em volta de 
elementos como o espaço, tempo, personagem, 
enredo e narrador. Sua principal finalidade é informar e 
esclarecer o leitor através da exposição rigorosa e clara 
de um determinado assunto ou tema.  

(C) os parágrafos normalmente costumam ser assim 
distribuídos: introdução, desenvolvimento e conclusão. 
Visa persuadir e convencer o leitor a concordar com o 
posicionamento do autor. 

(D) a história apresenta descrição pormenorizada de algo 
ou alguém, levando o leitor a criar uma imagem mental 
do objeto a ser descrito. Ora é objetiva ora mais 
subjetiva, focando apenas aspectos mais importantes. 

(E) instrui o leitor acerca de um procedimento, 
fornecendo-lhe várias informações que condicionam a 
sua conduta, incitando--o a agir. Utiliza 
predominantemente verbos no infinitivo, imperativo 
ou presente do indicativo com indeterminação do 
sujeito. 

 

Questão 2 

O texto retrata, predominantemente: 

 

(A) o crescente fascínio pelos microscópios, aos quais o 
personagem dedicou toda a sua vida acadêmica e 
profissional. 

(B) o incessante encantamento pelo admirável mundo 
microscópico que podia ser acessado através dos 
incríveis telescópios, desde criança até sua vida 
universitária. 

(C) a descrição de telescópios eletrônicos mais potentes, 
comparando-os aos do tipo Hubble, que transmitem 
imagens siderais. 

(D) o deslumbramento de uma criança diante da 
descoberta do que um telescópio pôde mostrar na sua 
infância: um protozoário. 

(E) o poder de persuasão de uma inocente criança para 
que a mãe intercedesse a seu favor na compra urgente 
de um telescópio. 
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Questão 3 

No trecho “Um dia, como lhe dissessem que ia ganhar um 
telescópio caso continuasse com aquele intenso interesse, 
abriu um sorriso contagiante.”, as orações destacadas 
expressam, respectivamente, o valor semântico de: 

 

(A) comparação / condição. 

(B) proporção / concessão. 

(C) causa / tempo. 

(D) comparação / finalidade. 

(E) causa / condição. 

 

Questão 4 

Todas as alternativas abaixo estão corretas quanto à 
concordância nominal, EXCETO: 

 

(A) As fotografias devem seguir anexas ao relatório. 

(B) É necessário cautela com os pseudoliberais. 

(C) Duzentos gramas de queijo são suficientes para a pizza. 

(D) No desfile, moças as mais elegantes possível! 

(E) O político foi acusado de crime de leso-patriotismo. 

 

Questão 5 

Assinale a alternativa que atende à norma culta da língua 
quanto à CORREÇÃO da frase. 

 

(A) Onde querem chegar com essas atitudes? 

(B) Mantenha-me ao par de todas as ocorrências. 

(C) É bom que chegue a tempo, senão perderemos o trem. 

(D) Fazem dez anos que aconteceu aquele desastre. 

(E) Sua opinião vai de encontro a minha. Unamo-nos, já! 

 

Questão 6 

A alternativa em que o sinal indicativo da crase foi 
empregado INCORRETAMENTE é: 

 

(A) Sentaram-se todos à mesa como há muito tempo atrás. 

(B) Estão à procura de melhores oportunidades de vida. 

(C) Irei à Fortaleza das lindas praias ainda este ano. 

(D) Referiu-se à moças abandonadas pela sorte. 

(E) Os pais ficaram à distância de cinco metros. 

 

Questão 7 

A alternativa em que o termo destacado está INCORRETO 
quanto à função sintática é: 

 

(A) O mundo das células é mais interessante que qualquer 
outro. / adjunto adnominal. 

(B) O professor continuou calado diante do espanto do 
aluno. / predicado verbo-nominal. 

(C) Meus pais, minha referência maior, sempre me 
apoiaram. / aposto. 

(D) O menino se surpreendeu com o espetáculo do 
telescópio. / objeto indireto. 

(E) Os homens caminhavam decididos na direção do 
laboratório. / predicativo do sujeito. 

 

Questão 8 

A alternativa em que a regência verbal NÃO atende à 
norma culta da língua é: 

 

(A) Aquela foi uma das obras em cuja construção ele mais 
se empenhou. 

(B) A conclusão a que chegou não tem o menor valor. 

(C) Há certas histórias que nunca nos esquecemos. 

(D) Não foi essa a pessoa à qual aludi. 

(E) O palestrante, de cujos conhecimentos 
desconfiávamos, acabou saindo-se bem. 

 

Questão 9 

Assinale a alternativa em que todas as palavras obedecem 
à norma culta da língua quanto à acentuação gráfica: 

 

(A) andróide – enjôo – vêm. 

(B) troféu – feiúra – pôde – pôr.  

(C) odisséia – pólo – têm – nível. 

(D) paranóico – pêra – dêem – faísca. 

(E) abençôo – crêem – Piauí – têxtil. 

 

Questão 10 

Em “O menino, aos sete anos, ficou extático diante da 
visão no telescópio.”, a palavra extático tem como seu 
parônimo a palavra estático. Todas as alternativas abaixo 
apresentam pares de parônimos, EXCETO: 

 

(A) incipiente – insipiente. 

(B) intemerato – intimorato. 

(C) mandado – mandato. 

(D) proeminente – preeminente. 

(E) previdência - providência 
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Legislação e Ética na Administração 
Pública 

Questão 11 

Como se sabe, viola a ética e a moralidade administrativa o 
acúmulo ilícito de cargos públicos. Porém, na hipótese dos 
profissionais da saúde, a Constituição Federal autoriza, 
havendo compatibilidade de horários e respeito ao limite 
remuneratório, o acúmulo de: 

 

(A) três cargos de professor na área da saúde. 

(B) três cargos ou empregos privativos de profissionais de 
saúde, com profissões regulamentadas. 

(C) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 
saúde, com profissões regulamentadas. 

(D) dois cargos de professor, desde que um lecionando 
dentro da área da saúde e outro obrigatoriamente 
lecionando dentro da área de exatas. 

(E) um cargo efetivo com um cargo “pessoa jurídica”. 

 

Questão 12 

Ao dispor sobre direitos e deveres individuais e coletivos, a 
Constituição Federal prevê que:  

 

(A) a tortura e o tratamento desumano ou degradante são 
admitidos na hipótese de produção de prova em ação 
penal contra organizações criminosas. 

(B) ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado. 

(C) é livre a manifestação do pensamento, sendo 
permitido, em regra, o anonimato, como forma de 
proteção à pessoa humana. 

(D) não tem direito a indenização quem teve violada sua 
intimidade, vida privada, honra ou imagem. 

(E) ninguém poderá penetrar na casa de outrem sem o 
consentimento do morador, ainda que em seu interior 
esteja havendo flagrante delito ou desastre. 

 

Questão 13 

De acordo com a Constituição Federal ao dispor sobre 
“Educação”, o ensino será ministrado com base no 
princípio do (a): 

 

(A) universalidade da cobertura e do atendimento. 

(B) irredutibilidade do valor dos benefícios. 

(C) existência de apenas instituições públicas de ensino. 

(D) gestão democrática do ensino público, na forma da lei. 

(E) poluidor-pagador. 

 

Questão 14 

O servidor público tradicionalmente pode ser 
responsabilizado nas esferas penal, civil e administrativa. 
Tendo em vista que hoje existem também sanções na 
esfera política (crimes de responsabilidade), por ato de 
improbidade administrativa, e em processos de controle 
interno (controladorias e corregedorias) e externo 
(tribunal de contas), diz-se modernamente que a 
responsabilidade do servidor público é: 

 

(A) multifacetada. 

(B) seletiva. 

(C) tripla. 

(D) sêxtupla. 

(E) sétupla. 

 

Questão 15 

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) 
exige que quem pratique o ato de improbidade seja agente 
público, ainda que pessoa que não seja agente público 
possa responder nos termos da referida lei caso induza ou 
concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se 
beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Para a 
mencionada lei, pode ser considerado “agente público”, 
EXCETO o: 

 

(A) servidor público efetivo. 

(B) servidor ocupante de cargo em comissão. 

(C) empregado público. 

(D) estagiário voluntário, ou seja, sem remuneração. 

(E) vendedor ambulante que trabalha em frente à 
Prefeitura vendendo alimentos. 

 

Questão 16 

Considere a seguinte afirmativa: “Deixar o servidor público 
qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor 
em que exerça suas funções, permitindo a formação de 
longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na 
prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude 
contra a ética ou ato de desumanidade, mas 
principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços 
públicos”. Essa afirmativa trata-se de um(a): 

 

(A) regra deontológica do Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. 

(B) proibição contida no Estatuto dos Servidores 
Municipais de Aracruz–ES. 

(C) punição prevista no Código Penal, no Título - Dos 
Crimes contra a Ética e a Administração Pública. 

(D) vedação trazida pela Lei dos Crimes de 
Responsabilidade. 

(E) dever expresso na Constituição Municipal. 
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Questão 17 

Segundo o Código Penal, o funcionário público que revelar 
fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva 
permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, 
comete crime de: 

 

(A) advocacia administrativa. 

(B) violação de sigilo funcional. 

(C) corrupção. 

(D) estelionato. 

(E) furto. 

 

Questão 18 

A respeito do patrimônio cultural brasileiro, a Constituição 
Federal dispõe que cabem à Administração pública, na 
forma da lei, a gestão da documentação governamental e 
as providências para franquear sua consulta a quantos dela 
necessitem. A lei a que se referiu a Constituição é a: 

 

(A) Lei nº 1.079/1950 - Lei dos Crimes de Responsabilidade. 

(B) Lei.nº 8.313/1991 - Lei de Incentivo à Cultura (Lei 
Rouanet). 

(C) Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa. 

(D) Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro. 

(E) Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação. 

 

Questão 19 

De acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais de 
Aracruz/ES, são deveres do servidor: 

 

I. exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
II. ser leal às instituições a que servir; 

III. zelar pela economia do material e pela conservação 
do patrimônio público; 

IV. manter conduta compatível com a moralidade 
administrativa. 

 

Dos itens acima, estão corretos: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) II e IV, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

Questão 20 

Considere as disposições do Estatuto dos Servidores 
Municipais de Aracruz/ES. Suponha que um servidor 
municipal tenha deixado de observar seu dever de ser 
assíduo e pontual no serviço. Nesse caso, será instaurado o 
procedimento disciplinar competente para apurar a 
conduta e, sendo o servidor primário, poderá ser punido 
com penalidade disciplinar de: 

 

(A) advertência. 

(B) suspensão. 

(C) multa. 

(D) demissão. 

(E) cassação da disponibilidade. 
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Raciocínio Lógico 

Questão 21 

Quantos anagramas podemos formar com as letras da 
palavra ARACRUZ? 

 

(A) 5040 

(B) 2520 

(C) 1260 

(D) 630 

(E) 2280 

 

Questão 22 

O professor Marcelo levou para sala de aula duas urnas. Na 
urna A tinham cinco bolas numeradas de 1 a 5 e na urna B 
tinham dez bolas numeradas de 1 a 10. Todas as bolas de 
mesmo tamanho e peso. Um aluno foi chamado para 
retirar uma bola da urna A e uma bola da urna B. Qual a 
probabilidade de que a soma dos números retirados seja 
um múltiplo de 6? 

 

(A) 12% 

(B) 14% 

(C) 16% 

(D) 18% 

(E) 20% 

 

Questão 23 

Negar que Marcos foi andar se e somente se Ana estava 
dormindo equivale a dizer que: 

 

(A) Marcos foi andar se e somente se Ana não estava 
dormindo. 

(B) Marcos foi andar e Ana estava dormindo. 

(C) ou Marcos foi andar ou Ana estava dormindo. 

(D) Marcos não foi andar e Ana não estava dormindo. 

(E) Marcos estava dormindo e Ana estava andando. 

 

Questão 24 

Dada à sequência lógica abaixo:  

 8 92, 3, 4,9, 8,27,16, ,a a  , o valor da soma de 

8 9
a a  é: 

 

(A) 113. 

(B) 48. 

(C) 145. 

(D) 43. 

(E) 49. 

 

Questão 25 

A quantidade de números distintos entre si e menores que 
75800 que podemos formar usando os algarismos   1, 2, 4, 
5, 6, 7 é: 

 

(A) 5184. 

(B) 720. 

(C) 7776. 

(D) 3888. 

(E) 2592. 
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Informática Básica 

Questão 26 

A CPU de um computador é um componente instalado na: 

 

(A) placa Mãe. 

(B) impressora. 

(C) placa Ethernet. 

(D) disco rígido. 

(E) memória. 

 

Questão 27 

Numa rede , os computadores  membros são identificados 
através do: 

 

(A) Userid. 

(B) Password. 

(C) IP. 

(D) Serial Number. 

(E) Tipo de Memória. 

 

Questão 28 

O principal componente de uma rede Wireless é um: 

 

(A) Hub. 

(B) HD. 

(C) Switch. 

(D) Roteador. 

(E) External HD. 

 

Questão 29 

Na célula A1 do MS Excel você inclui a fórmula: 

=(IMPAR(34))-(PAR(5)) 

 

 O valor de A1 será: 

 

(A) 39. 

(B) 8. 

(C) 28. 

(D) 30. 

(E) 29. 

 

Questão 30 

O Trojan é um tipo de: 

 

(A) HD. 

(B) Programa de Back-up. 

(C) Vírus. 

(D) Programa de correio. 

(E) Viewer. 

 

Questão 31 

Dos programas abaixo, aquele que é um Web Browser: 

 

(A) Excel. 

(B) Windows Server.    

(C) Windows Explorer. 

(D) Mozilla Firefox. 

(E) PowerPoint. 

 

Questão 32 

Ao utilizar um algoritmo, baseado em uma chave, para 
codificar seus dados, o profissional estará utilizando-se de:  

 

(A) FireWall. 

(B) Criptografia. 

(C) Certificado Digital.     

(D) Anti-Vírus. 

(E) Roteador. 

 

Questão 33 

Para criar um gráfico em uma planilha Excel, o item da 
Barra de Ferramentas que se utiliza é: 

 

(A) Layout da página. 

(B) Fórmulas. 

(C) Exibição. 

(D) Dados. 

(E) Inserir. 

 

Questão 34 

Dos itens da barra de ferramentas do MS Word aquele 
utilizado para se selecionar a fonte e o tamanho de letra a 
ser utilizada é:  

 

(A) Início. 

(B) Layout da página. 

(C) Correspondências. 

(D) Exibição. 

(E) Design. 

 

Questão 35 

Em um ambiente Linux, o usuário com maior autoridade é: 

 

(A) Master. 

(B) Root. 

(C) Prime. 

(D) Maint. 

(E) Manager. 
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Conhecimentos Específicos 

Questão 36 

De acordo com a Política Nacional do Idoso, Lei nº 8.842, 
de janeiro de 1994, a alternativa que corresponde a um 
princípio preconizado no Art.º 3 é: 

 

(A) As diferenças econômicas, sociais, regionais e, 
particularmente, as contradições entre o meio rural e o 
urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes 
públicos e pela sociedade em geral, na aplicação desta 
Lei. 

(B) Descentralização político-administrativa. 

(C) Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas 
áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de 
serviços. 

(D) Apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas 
ao envelhecimento. 

(E) Priorização do atendimento ao idoso em órgãos 
públicos e privados prestadores de serviços, quando 
desabrigados e sem família; 

 

Questão 37 

A descrição tipificada nacionalmente pela Resolução nº 
109/CNAS, que promove apoio e proteção à população 
atingida por situações de emergência e calamidade 
pública, com a oferta de alojamentos provisórios, atenções 
e provisões materiais, conforme as necessidades 
detectadas são do serviço de:  

 

(A) acolhimento em repúblicas. 

(B) serviço de acolhimento institucional. 

(C) especializado para pessoas em situação de rua. 

(D) proteção em situações de calamidades públicas e de 
emergências. 

(E) proteção social especial para pessoas com deficiência, 
idosas e suas famílias. 

 

Questão 38 

Segundo a Política Nacional de Assistência Social – 
PNAS/2004, os serviços socioassistenciais no SUAS são 
organizados segundo as seguintes referências: 

 

(A) matricialidade sociofamiliar, descentralização político-
administrativa e territorialização. 

(B) a Informação, o monitoramento e a avaliação. 

(C) vigilância social, proteção social e defesa social e 
institucional. 

(D) financiamento, voluntariado e controle social. 

(E) qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e 
resultado. 

 

Questão 39 

No seu capítulo IV, a Lei Orgânica de Assistência Social – 
LOAS, Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, apresenta 
os Benefícios, dos Serviços, os Programas e os Projetos de 
Assistência Social. A alternativa que corresponde ao 
determinado na LOAS, referente a  Programas é: 

 

(A) As provisões suplementares e provisórias que integram 
organicamente as garantias do Suas e são prestadas 
aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, 
morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 
calamidade pública.   

(B) Compreendem ações integradas e complementares 
com objetivos, tempo e área de abrangência definidos 
para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os 
serviços assistenciais. 

(C) É a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa 
com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 
anos ou mais que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção nem de tê-la provida por 
sua família.  

(D) Compreendem a instituição de investimento 
econômico-social nos grupos populares, buscando 
subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que 
lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão 
para melhoria das condições gerais de subsistência, 
elevação do padrão da qualidade de vida, a 
preservação do meio-ambiente e sua organização 
social. 

(E) As atividades continuadas que visem à melhoria de vida 
da população e cujas ações, voltadas para as 
necessidades básicas, observem os objetivos, princípios 
e diretrizes estabelecidos nesta Lei. 
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Questão 40 

A profissão de Serviço Social só pode ser concebida no 
interior do desenvolvimento das relações capitalistas de 
produção. Seu entendimento perpassa a compreensão das 
funções do Estado e das lutas de classes sociais que se 
organizam em torno da lógica capitalista de acumulação. 
Assim, sobre a institucionalização do Serviço Social, no 
Brasil é correto afirmar que: 

 

(A) A partir da década de 1940, o Brasil passa a receber 
forte influência americana, mas o Serviço Social não 
recebe esta influência. 

(B) O Serviço Social no Brasil surge como uma estratégia da 
burguesia, junto à Igreja e ao Estado, para atuar em 
favor da harmonia social, em meados de 1940. 

(C) Em 1930, a intervenção profissional baseava-se nos 
casos individuais e, posteriormente, em grupos e 
comunidade. Essa metodologia pautava-se nas teorias 
europeias de Mary Richmond. 

(D) O Serviço Social no Brasil, de início, mantinha algumas 
características e recebia influência do Serviço Social 
europeu, entre os quais o belga e o francês, tendo 
também sua identidade atribuída pela classe 
dominante que visava ao controle social. 

(E) É a partir de 1930, que a formação profissional do 
assistente social, no Brasil, centrou-se na valorização 
do método, destacando-se à instrumentalização 
técnica, deslocando-se o eixo teórico de influência 
neotomista para os pressupostos funcionalistas da 
Sociologia. 

 

Questão 41 

O Movimento de Reconceituação inscreveu-se num 
processo de caráter mundial. Na maioria dos países onde o 
Serviço Social se institucionalizara como profissão e as 
décadas de 1960 e 1970 marcaram uma conjuntura de 
profunda erosão das práticas tradicionais. No Brasil, sobre 
a Perspectiva da Reatualização do Conservadorismo, 
composta pelos documentos de Sumaré e Alto da Boa 
Vista, é correto afirmar que: 

 

(A) em sua essência fundamenta-se teoricamente no 
estrutural-funcionalismo e se preocupa em repassar os 
programas governamentais para as populações, sem 
uma crítica à ordem vigente. 

(B) recupera os componentes mais tradicionais e 
conservadores da profissão, repondo-os sobre uma 
base teórico-metodológica que se proclamava nova. 

(C) tem caráter de oposição em face da autocracia 
burguesa, deixando nítida a sua contraposição com  a 
perspectiva modernizadora. 

(D) paradoxalmente, abriu o diálogo do Serviço Social com 
a tradição marxista, recolhendo desta o que nela havia 
de menos vivo e criativo.  

(E) promoveu ação junto a indivíduos com 
“desajustamentos” familiares e socias. 

 

Questão 42 

O avanço neoliberal torna-se uma ameaça ao projeto 
Ético-Político do Serviço Social, uma vez que o sucesso 
deste depende dos movimentos populares, com os quais 
tal projeto se relaciona politicamente. Sobre o Projeto 
Ético Político do Serviço Social é correto afirmar que: 

 

(A) existem dúvidas de que o Projeto Ético-Político do 
Serviço Social brasileiro está vinculado a um projeto de 
transformação da sociedade. 

(B) a liberdade de que o Projeto Ético-Político trata é da 
concepção capitalista de liberdade, que se baseia na 
liberdade de mercado, de apropriação de renda e 
propriedade privada, a do liberalismo burguês. 

(C) suas acepções e valores o vinculam a projeções sócio 
históricas que vislumbram a ruptura com a ordem 
social vigente. 

(D) o Projeto Ético-Político do Serviço Social, tem nas 
décadas de 1970 e 1980 o início de seu debate 
profissional. 

(E) o projeto Ético-Político, representa a proposição de 
ruptura construída nas décadas de 1940 e 1950. 

 

Questão 43 

As infrações ao Código de Ética do/a Assistente Social 
acarretarão penalidades que vão desde a multa à cassação 
do exercício profissional, na forma dos dispositivos legais 
e/ ou regimentais. Assinale a alternativa que para efeito da 
fixação da pena é considerada especialmente grave, 
conforme artigo 28, do Código de Ética do/as Assistentes 
Sociais. 

 

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

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

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

(E) Abster-se, no exercício da profissão, de práticas que 
caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o 
policiamento dos comportamentos, denunciando sua 
ocorrência aos órgãos competentes. 
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Questão 44 

O número de vereadores que a Câmara Municipal de 
Aracruz deve ter, de acordo com a Lei orgânica do 
município, no seu Título II, Capítulo I, Do poder legislativo, 
Seção II, Dos vereadores, lembrando que o número de 
vereadores nas câmaras legislativas brasileiras deve estar 
em consonância com o estabelecido na Emenda 
Constitucional nº 58, de 23/09/2009, para a legislatura a 
partir de 1º de janeiro de 2013 é de: 

 

(A) nove. 

(B) treze. 

(C) quinze. 

(D) dezessete. 

(E) dezenove. 

 

Questão 45 

A Lei Orgânica do Município de Aracruz preconiza em seu 
Artigo nº 49, parágrafo primeiro, que a remuneração do 
Vice-Prefeito não poderá exceder a determinada 
porcentagem do que percebe, em espécie, o Prefeito 
Municipal; essa porcentagem é de: 

 

(A) cinquenta por cento. 

(B) sessenta e cinco por cento. 

(C) setenta e cinco por cento. 

(D) oitenta e cinco por cento. 

(E) noventa por cento. 

 

Questão 46 

O instrumento técnico operativo que a/o assistente social 
utiliza para conhecer e analisar detalhadamente a situação 
vivida por determinados sujeitos ou grupo de sujeitos 
sociais, com demandas específicas, é: 

 

(A) estudo social. 

(B) parecer social. 

(C) relatório social. 

(D) perícia social. 

(E) laudo social. 

 

Questão 47 

Um instrumento do/a assistente social que é parte 
complementar do estudo social e apresenta, com menor 
ou maior detalhamento, a sistematização do estudo 
realizado e constitui-se em instrumento de poder; é a 
apresentação descritiva e interpretativa de uma situação. 
Trata-se da (do): 

 

(A) visita domiciliar. 

(B) laudo social. 

(C) parecer social. 

(D) relatório social. 

(E) perícia social. 

 

Questão 48 

Os instrumentos e as técnicas (instrumental) devem ser 
vistos como uma unidade dialética e entendidos como 
elementos que contribuem para a efetivação profissional. 
Nesse sentido a alternativa que corresponde a uma 
afirmativa correta sobre os instrumentos e técnicas do/as 
assistentes sociais é: 

 

(A) A técnica consiste no conjunto de recursos ou meios 
que permitem a operacionalização da ação profissional. 

(B) É a técnica o único elemento constitutivo da dimensão 
técnico-operativa do Serviço Social. 

(C) A escolha dos instrumentos pelo/a profissional é 
neutra, pois se trata de um aspecto técnico, de uma 
função operacional. 

(D) Na escolha da técnica não há neutralidade, suas ações 
estão comprometidas com uma prática social seja para 
transformação ou mantenedoras da dominação.  

(E) A técnica, em si, garante uma competência profissional, 
a sua compreensão é o que vai indicar o tipo de 
abordagem que se faz dela. 
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Questão 49 

Segundo o Departamento de Doenças de Condições 
Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, do 
Ministério da Saúde, a terminologia Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST) passa a ser adotada em substituição à 
expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) 
porque: 

 

(A) infecções implicam em sintomas e sinais visíveis no 
organismo do indivíduo. 

(B) doenças podem ter períodos assintomáticos (sífilis, 
herpes genital, condiloma acuminado, por exemplo). 

(C) o termo IST é mais adequado, mas é utilizado apenas 
no Brasil. 

(D) destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir 
uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas.  

(E) as IST  são causadas por vírus, bactérias ou outros 
microrganismos e a transmissão ocorre, unicamente, 
através do contato sexual sem o uso de preservativo 
com uma pessoa que esteja infectada.  

 

Questão 50 

O sistema de proteção social no Brasil, assistência social, 
saúde e previdência social é denominado, 
constitucionalmente, de Seguridade Social. Um objetivo do 
art. 194, da seguridade social, na qual orienta o poder 
público a organizar - lá é: 

 

(A) redutibilidade do valor dos benefícios. 

(B) caráter democrático e descentralizado da 
administração, mediante gestão tripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos empregadores e 
dos aposentados. 

(C) universalidade da cobertura e do atendimento. 

(D) descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo. 

(E) participação da comunidade. 

 

Questão 51 

A Pensão Especial por Hanseníase é destinada a pessoas 
que foram atingidas pela hanseníase e acabaram 
submetidas a tratamento com isolamento e internações 
compulsórias em um período que foi até 31 de dezembro 
de 1986. Sobre o benefício e sua concessão é correto 
afirmar que: 

 

(A) existe a necessidade de um formulário fornecido pela 
Comissão Intermunicipal de Avaliação. 

(B) é necessário um Requerimento da Pensão Especial. 

(C) o valor é fixado em 2 salários mínimos e  reajustado 
anualmente com o reajuste do salário mínimo. 

(D) não é mais necessário a cópia da ficha de internação 
compulsória ou cópia do prontuário do hospital. 

(E) o laudo médico que comprove a hanseníase não é 
necessário bastando a cópia da ficha de internação 
compulsória. 

 

Questão 52 

Sobre acessibilidade de acordo com a Lei de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência, é correto afirmar que: 

 

(A) para fins de acessibilidade aos serviços de transporte 
coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, em todas as 
jurisdições, não levará em consideração como 
integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as 
estações e os pontos de parada. 

(B) a formulação, a implementação e a manutenção das 
ações de acessibilidade não atenderão a premissa 
básica de eleição de prioridade. 

(C) a acessibilidade é dever que garante apenas à pessoa 
com deficiência viver de forma independente e exercer 
seus direitos de cidadania e de participação social. 

(D) as salas de cinema devem oferecer, em sessões 
determinadas pelas empresas cinematográficas 
recursos de acessibilidade para a pessoa com 
deficiência. 

(E) as frotas de empresas de táxi devem reservar 10% (dez 
por cento) de seus veículos acessíveis à pessoa com 
deficiência. 
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Questão 53 

Sobre acessibilidade, o acesso à informação e à 
comunicação, é correto afirmar que: 

 

(A) é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet 
mantidos por empresas com sede ou representação 
comercial no país, mas não por órgãos de governo. 

(B)  as empresas prestadoras de serviços de 
telecomunicações deverão garantir pleno acesso à 
pessoa com deficiência, conforme regulamentação 
específica. 

(C) aos telecentros comunitários que receberem recursos 
públicos federais para seu custeio ou sua instalação 
e lan houses não tem obrigatoriedade de possuir 
equipamentos e instalações acessíveis. 

(D) os sítios devem conter símbolo de acessibilidade, mas 
não precisam estar em destaque. 

(E) cabe a iniciativa privada incentivar a oferta de 
aparelhos de telefonia fixa e móvel celular com 
acessibilidade. 

 

Questão 54 

No Estatuto da Criança e do Adolescente, no Art. 111 
existe a previsão de que nenhum adolescente será privado 
de sua liberdade sem o devido processo legal. Uma das 
garantias asseguradas pelo referido artigo é a seguinte: 

 

(A) pleno e formal conhecimento da atribuição do ato 
infracional não necessitando de citação. 

(B) Igualdade na relação processual, podendo confrontar-
se com vítimas e testemunhas e produzir todas as 
provas necessárias à sua defesa. 

(C) direito de ser ouvido por terceiros e pela autoridade 
competente. 

(D) defesa técnica do Juiz.  

(E) direito de solicitar a presença de seus pais ou 
responsável, apenas de for levado a presença do 
delegado. 

 

Questão 55 

O Art. 92 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê 
alguns princípios que as entidades que desenvolvam 
programas de acolhimento familiar ou institucional 
deverão adotar.  Um dos princípios previstos é o seguinte: 

 

(A) Desenvolvimento de atividades em regime de co-ajuda. 

(B) Desmembramento de grupos de irmãos. 

(C) Atendimento personalizado e em grandes grupos. 

(D) Integração em família substituta, mesmo quando não 
foram esgotados os recursos de manutenção na família 
natural ou extensa. 

(E) Participação de pessoas da comunidade no processo 
educativo. 

 

Questão 56 

De acordo com o Art. 100 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, na aplicação das medidas levar-se-ão em 
conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas 
que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários. Um dos princípios que regem a aplicação de 
medidas específicas de proteção é : 

 

(A) Responsabilidade secundária e solidária do poder 
público. 

(B)  A criança e o adolescente, apenas na companhia dos 
pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, têm 
direito a ser ouvidos. 

(C) A intervenção deve atender prioritariamente aos 
interesses e direitos do Estado e de terceiros. 

(D) A intervenção das autoridades competentes deve ser 
efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida. 

(E) A intervenção deve ser a necessária e adequada à 
situação de perigo em que a criança ou o adolescente 
se encontram antecedendo a decisão é tomada. 

 

Questão 57 

Sobre Interdisciplinaridade é correto afirmar que: 

 

(A) constitui-se de disciplinas que trabalham 
simultaneamente, mas sem se relacionarem entre si. 

(B) Um exemplo clássico de interdisciplinaridade é a 
prática ambulatorial convencional, onde profissionais 
de diferentes áreas trabalham, isoladamente, sem 
cooperação e troca de informações. 

(C) a interdisciplinaridade necessita construir uma prática 
político profissional que dialogue sobre pontos de vista 
diferentes, aceite confrontos de diferentes abordagens, 
tome decisões que decorram de posturas éticas e 
políticas pautadas nos princípios e valores 
estabelecidos nos Códigos de Ética Profissionais. 

(D) a interdisciplinaridade é capaz de situar o seu saber na 
totalidade do saber, isto é, no horizonte global da 
realidade humana. 

(E) a interdisciplinaridade é a criação de um campo 
teórico, operacional de tipo novo e mais amplo. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ-  ES  IBADE 

 

Assistente Social  Tipo  X – Página 12 

 

Questão 58 

O planejamento é um processo racional e se organiza por 
operações complexas e interligadas. São operações do 
planejamento, a reflexão, a decisão, a ação e de retomada 
de reflexão. A alternativa que corresponde às fases 
metodológicas da Reflexão é: 

 

(A) Escolha de prioridades, Escolha de alternativas, 
Definição objetivos e metas. 

(B) (Re) construção do objeto, Estudo de situação, 
Estabelecimento Prioridades e Propostas alternativas. 

(C) Implementação, Implantação, Execução e Controle. 

(D) Avaliação e Retomada do processo. 

(E) Roteiros, Rotinas, Normas/Manuais e Relatórios. 

 

Questão 59 

Os planos, programas e os projetos correspondem aos 
níveis do planejamento. Sobre projeto é correto afirmar 
que: 

 

(A) é o documento que sistematiza e estabelece o traçado 
prévio da operação de uma unidade de ação. 

(B) é um conjunto de projetos que perseguem os mesmos 
objetivos. 

(C) é a soma de programas que procuram objetivos 
comuns, ordena os objetivos gerais e os desagrega em 
objetivos específicos, que constituirão por sua vez os 
objetivos gerais dos programas. 

(D) estabelece as prioridades de intervenção, identifica e 
ordena os projetos, define o âmbito institucional. 

(E) é basicamente um aprofundamento do plano. 

 

Questão 60 

A família não é mais entendida apenas como vínculo de 
consanguinidade e parentesco, mas também como relação 
de afeto e cuidado. É na família que o indivíduo aprende a 
ser e conviver, ou seja, ela é a matriz da identidade 
individual e social. Assim, sobre família na 
contemporaneidade, é correto afirmar que: 

 

(A) o enaltecimento de sentimentos familiares, tais como o 
amor materno, paterno e filial não traz como 
consequência os estereótipos do que venha a ser o pai, 
mãe e filho. 

(B) devemos culpabilizar os sujeitos por estarem numa 
posição subalternizada e também é  importante que os 
membros saibam o quanto estão contribuindo para a 
desestruturação de sua família. 

(C) quando os vínculos familiares são rompidos, o Estado 
não deve se tornar o principal responsável pela 
proteção das crianças e dos adolescentes. 

(D) existe hoje uma diminuição das famílias recompostas e 
este fato é consequência da diminuição das separações 
e dos divórcios nos últimos anos. 

(E) ao mesmo tempo em que a família é o espaço do 
cuidado, é também do conflito e da instabilidade que 
demanda cuidado.  
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Redação 

Leia os textos abaixo. 

Texto I 

     As inovações no campo da biologia e, em particular, na 
genética- são de tirar o fôlego. Nos últimos anos, foram 
realizados consideráveis progressos na redução dos custos 
e aumento da facilidade do sequenciamento genético e, 
ultimamente, na ativação ou edição de genes. Demorou 
mais de dez anos (...) para que o projeto do genoma 
humano fosse completado. 

(...) 

     Entre os nossos problemas de saúde intratáveis, desde 
as doenças cardíacas até o câncer, muitos têm um 
componente genético. Por causa disso, a capacidade de 
determinar nossa constituição genética individual de forma 
eficiente e econômica (por meio de máquinas utilizadas 
em diagnósticos rotineiros de sequenciamento) irá 
revolucionar os cuidados de saúde, tornando-os 
personalizados e eficazes.  

Schwab, Klaus. A quarta revolução industrial. São Paulo, Edipro, 
2016 (pp.29,30). 

 

Texto II 

Nova droga revigora luta contra mieloma múltiplo 

     Estudo mostra que tratamento já aprovado pela Anvisa 
pode prolongar e melhorar a vida das vítimas do segundo 
tipo de câncer de sangue mais comum 

 

     Diretor da Associação Brasileira de Hematologia e 
Hemoterapia (ABHH), Angelo Maiolino, que participou do 
Congresso da Asco e não teve envolvimento no estudo, 
destaca o pioneirismo do Brasil: 

     — O daratumumabe, batizado pela sigla de D-VTd, já 
era aprovado para outras situações, mas essa combinação 
dele com outras três drogas é inédita. A análise técnica da 
Anvisa foi extremamente bem-feita e ágil. Antecedeu até 
mesmo as agências regulatórias europeia e americana. 
Essa aprovação representa um progresso impressionante. 

      

     O novo tratamento já pode ser usado no sistema de 
saúde privado do país, mas ainda depende de etapas 
burocráticas até ser coberto por planos de saúde e 
incorporado no SUS.  

Clarissa Pains, enviada especial. O Globo, 9/6/2019. Adaptado. 

 

Texto III 

 “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para a 
promoção, proteção e recuperação”. 

Constituição Federal de 1988, artigo 196. 

 

 

 

 

 

 

Texto IV 

Atualmente são colocados no mercado de trabalho 8.862 
novos médicos, provenientes de 120 faculdades de 
medicina em todo o país. Esses dados são de uma recente 
pesquisa do Conselho Federal de Medicina, que revela 
ainda que a má distribuição de médicos no país ainda 
persiste. São 65,9% deles atuando nas regiões Sul e 
Sudeste, onde se concentra apenas cerca de 25% da 
população. 

É a saúde continuando um sistema embrionário e 
contraditório, onde nos destacamos mundialmente por 
nossas pesquisas pioneiras, no combate à Aids, tendo 
reconhecimento dos nossos profissionais, mas não 
conseguimos dar atendimento básico à maioria do povo.  

Couto Filho, Antônio Ferreira. Boletim Jurídico.5/8/2016 

Disponível em: 
https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/artigo/1466/a-
realidade-saude-brasil 

 
 

 

 

 

 

 

Proposta de Redação: 

    A partir da leitura dos textos motivadores apresentados, 
reflita e redija um texto dissertativo-argumentativo, de 25 
a 30 linhas, sobre o tema: Os avanços nas áreas médica e 
biológica e seus reflexos na saúde da população 
brasileira. Selecione argumentos consistentes para a 
defesa de sua tese. Dê um título ao seu texto. 
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