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PORTUGUÊS 
 

Leia com atenção um trecho do prefácio do livro Subliminar, 

como o inconsciente influencia nossas vidas, de Leonard 

Mlodinow, para responder as questões de 01 a 04:  

 

TEXTO 01 

 

 
 

01. O trecho “(...) qualquer sombra de dúvida havia se des-

vanecido”, (linhas 16 e 17) pertinente ao caso de Peirce sobre 

o roubo de seu relógio, significa, em outras palavras, que: 

 

A) A sombra do ladrão teria sido vista rapidamente por 

Peirce. 

B) Agora Peirce tinha certeza sobre quem era o ladrão. 

C) A sombra que Peirce tinha visto poderia ou não ser a 

do ladrão. 

D) Não havia mais dúvidas de que um homem fora acu-

sado inocentemente. 

E) As dúvidas de Peirce sobre quem o roubou tinham 

aumentado. 

 

 

02. Em relação ao texto, analise: 

 

I- Peirce erra ao acusar um homem inocente, pois, sendo 

norte-americano, ele sabe que em seu país o número de fur-

tos é quase nulo; 

II- A paranormalidade de Peirce fica evidente quando ele 

encara o suspeito; 

III- Peirce bateu no suspeito, a palavra “blefe” (linha 20) 

indica isso; 

IV- Tudo não passou de uma intuição de Peirce e de um pal-

pite certeiro; 

V- Depois de insistir para que tripulação fosse até o convés, 

Peirce fez uma pequena caminhada. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, IV e V estão corretos. 

C) Apenas os itens II, III e V estão corretos. 

D) Apenas os itens IV e V estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

03. Estas expressões que aparecem no Texto 01 marcam uma 

mesma circunstância:  

 

- Quando seu relógio de ouro foi roubado da cabine (linhas 

01 e 02). 

- Em seguida (linhas 07 e 08). 

- Assim que formulou seu palpite (linhas 11 e 12). 

- Assim que me virei para olhar para eles (linhas 15 e 16). 

 

A circunstância que estas expressões indicam é de: 

 

A) Modo. 

B) Tempo. 

C) Afirmação. 

D) Perigo. 

E) Tensão. 

 

 

04. “Peirce conjecturou sobre a razão de ter adivinhado a 

identidade do gatuno e chegou à conclusão de que alguma 

espécie de percepção instintiva o guiara [...]”. (linhas 32 a 

35). A palavra o, em destaque no trecho, faz uma referência a 

um elemento anterior da mesma frase, que é 

 

A) Peirce. 

B) Razão de Peirce. 

C) Gatuno. 

D) Percepção. 

E) Instinto. 

 

 

05. A separação silábica correta da palavra “dióxido” é: 

 

A) Dió-xi-do. 

B) Di-óxi-do. 

C) Di-ó-xi-do. 

D) Dióx-i-do. 

E) Dió-xido. 

 

 

As questões de 06 a 08 dizem respeito à Charge. Leia-o aten-

tamente antes de respondê-las. 
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TEXTO 02 

 

 
 

06. Há uma diferença de opinião entre Calvin e seu pai sobre 

ir “realmente bem” nos exercícios. Escolha a alternativa que 

explica essa diferença: 

 

A) O pai de Calvin acha que ir “realmente bem” é con-

seguir resolver todas as questões. Calvin acha que é 

conseguir resolver algumas. 

B) O pai de Calvin acha que ir “realmente bem” é tentar 

fazer todas as questões. Calvin acha que é apenas 

pesquisar sobre como resolvê-las. 

C) O pai de Calvin exige que o filho faça todos os exer-

cícios. Calvin ironiza, dizendo que não pode ser tão 

“fenomenal”. 

D) A diferença de opinião é apenas quanto ao número 

de exercícios: 100% dos exercícios resolvidos são o 

ideal para o pai, 50% são o ideal para Calvin. 

E) A diferença de opinião gera um conflito entre Calvin 

e seu pai: o menino fica extremamente irritado com 

a intromissão do pai em seus estudos. 

 

 

07. A pergunta “Quão bem?”, dita pelo pai de Calvin no se-

gundo quadrinho, teria o mesmo efeito de sentido se fosse 

como a da alternativa: 

 

A) “Está indo bem mesmo”? 

B) “O quanto você está indo bem?” 

C) “Sério?!” 

D) “Foi bem?” 

E) “Que nada!” 

 

 

08. A análise morfológica das palavras constituintes do sin-

tagma “realmente bem”, dita por Calvin no terceiro quadri-

nho, está CORRETA em: 

 

A) O advérbio “realmente” modifica outro advérbio, 

“bem”.  

B) O advérbio “realmente” modifica o adjetivo “bem”. 

C) O advérbio “realmente” modifica o substantivo 

“bem”. 

D) O adjetivo “realmente” é determinado por outro ad-

jetivo, “bem”. 

E) O adjetivo “bem” modifica o advérbio “realmente”. 

 

 

As questões de 09 a 10 dizem respeito ao Texto 03. Leia-o 

atentamente antes de respondê-las.    

   

TEXTO 03 

 

 
 

 

09. Com base na leitura do Texto 03, julgue as informações 

abaixo em V (verdadeira) ou f (falsa) e, em seguida, assinale 

a alternativa contendo a ORDEM CORRETA das respostas, 

de cima para baixo: 

 

(__)- A reportagem é falsa e pode ser enquadrada como uma 

fake news; 

(__)- A reportagem trata de uma notícia falsa sobre um tra-

tamento duvidoso contra o autismo; 

(__)- A reportagem condena as mães que fizeram uso do 

falso tratamento; 

(__)- Segundo a reportagem, o autismo pode ser curado de 

outra forma, não com o MMS; 

(__)- Algumas mães, seus filhos autistas e a imprensa se 

uniram para combater a fake news. 

 

A) F – V – F – F – V. 

B) V – V – V – F – V. 

C) F – V – F – V – V. 
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D) V – F – V – V – F. 

E) F – V – F – F – F. 

 

 

10. A conjunção adverbial "à revelia" (linha 05), no Texto 

03, poderia ser substituída na frase em que aparece, sem pre-

juízo de sentido, como na alternativa: 

 

A) Uma substância usada em produtos de limpeza como 

alvejante, conhecida como MMS (...) tem sido ven-

dida e indicada, de forma enganosa, como cura do 

autismo para o desespero das autoridades sanitárias 

(...).  

B) Uma substância usada em produtos de limpeza como 

alvejante, conhecida como MMS (...) tem sido ven-

dida e indicada, de forma enganosa, como cura do 

autismo com a anuência das autoridades sanitárias 

(...). 

C) Uma substância usada em produtos de limpeza como 

alvejante, conhecida como MMS (...) tem sido ven-

dida e indicada, de forma enganosa, como cura do 

autismo com o apoio das autoridades sanitárias (...). 

D) Uma substância usada em produtos de limpeza como 

alvejante, conhecida como MMS (...) tem sido ven-

dida e indicada, de forma enganosa, como cura do 

autismo sem nenhuma preocupação das autoridades 

sanitárias (...).  

E) Uma substância usada em produtos de limpeza como 

alvejante, conhecida como MMS (...) tem sido ven-

dida e indicada, de forma enganosa, como cura do 

autismo sem o conhecimento das autoridades sanitá-

rias (...).  

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. O homem que utilizou os gêneros para fazê-lo explodir, o 

coreano Bong Joon-Ho, ganhou com o filme Parasite a Pal-

ma de Ouro da 72ª edição de Cannes. Parasite é uma fasci-

nante alegoria sobre as relações humanas e as diferenças 

sociais graças à simbiose, primeiro, e à relação parasitária 

depois, entre duas famílias, uma pobre e outra de classe alta, 

cujos filhos se tornam amigos. Bong converte-se no primeiro 

coreano a ganhar este prêmio, ascendendo com a Palma a 

uma categoria que já demonstrava com sua carreira.  

O prêmio do júri, o terceiro em importância, foi para Les 

Misérables, da debutante Ladj Ly, e também para o filme dos 

brasileiros Kleber Mendonça Filho e Julianno Dornelles. 

(Fonte adaptada: https://brasil.elpais.com >acesso em 28 de 

maio de 2019) 

 

O filme dos brasileiros Kleber Mendonça Filho e Julianno 

Dornelles, premiado no festival de Cannes foi: 

 

A) A vida invisível. 

B) Memórias. 

C) Bacurau. 

D) O traidor. 

E) Era uma vez.  

 

12. Entraram em vigor no dia 01 de junho de 2019 as novas 

regras para concursos públicos, que estabelecem critérios 

mais rígidos para vagas no Poder Executivo Federal. As 

determinações são do decreto presidencial publicado em 

março no Diário Oficial da União (Decreto nº 9.739/19), que 

estabelece "maior rigor na autorização de concurso público e 

na autorização de nomeação de aprovados". 

(Fonte: g1.globo.com >acesso em 03  de junho de 2019) 
 

Trata-se de uma das novas regras para os concursos federais, 

segundo o decreto citado na notícia acima: 

 

A) O concurso não terá prazo de validade maior que um 

ano, salvo se houver previsão no edital. 

B) Existência de Planos Semanais de Contratações 

Exoneradas. 

C) O Ministério da Educação vai analisar e autorizar to-

dos os pedidos de concursos na administração fede-

ral direta, nas autarquias e nas fundações. 

D) Existência de Plano Semestral de Contratações. 

E) Demonstração de que os serviços que justificam a 

realização do concurso público não podem ser pres-

tados por meio da execução indireta. 

 

 

13. A segunda região do Brasil de maior extensão litorânea é 

a: 
 

A) Região Sudeste. 

B) Região Norte. 

C) Região Nordeste. 

D) Região Centro-Oeste 

E) Região Sul.  

 

 

14. A Argentina faz fronteira com os seguintes estados brasi-

leiros: 
 

I- Rio Grande do Sul; 

II- Santa Catarina; 

III- Paraná;  

IV- Mato Grosso.  
 

Dos itens acima 
 

A) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

E) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

 

 

15. A obra abaixo denominada “Moça com Fita Azul” é de 

autoria de: 
 

 
Moça com Fita Azul 
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A) Oswald de Andrade. 

B) Candido Portinari. 

C) Di Cavalcanti. 

D) Anita Malfatti. 

E) Tarsila do Amaral. 

 

 

16. Foi uma poetisa e contista brasileira que só se tornou 

conhecida quando idosa, já com quase 80 anos de idade. 

Mesmo assim, ela é considerada um dos mais importantes 

nomes da literatura nacional, com suas obras sendo estuda-

das até hoje. 

 

O trecho acima faz referência a: 

 

A) Martha Medeiros.  

B) Clarice Lispector.  

C) Cora Coralina. 

D) Cecília Meireles. 

E) Adélia Prado. 

 

 

17. Leia com atenção: 

 

- É um arquipélago brasileiro no Oceano Atlântico, sendo um 

Território Federal alinhado a costa do Espírito Santo, situa-

do no oceano Atlântico, e a cerca de 1.200 quilômetros a 

leste de Vitória;  

- São usadas como base da Marinha e áreas de observações 

meteorológicas, não ocorrendo ocupação humana; 

- É formado por duas ilhas principais, duas ilhotas íngremes 

e inacessíveis e vários rochedos menores espalhados.  

 

Os trechos acima fazem referência: 

 

A) As ilhas Ursa menor e Ursa maior.  

B) A Fernando de Noronha. 

C) Ao Atol das Rocas. 

D) As ilhas de Trindade e Martim Vaz. 

E) Aos penedos de São Pedro e São Paulo.  

 

 

18. Em relação aos aspectos da Região Nordeste, analise: 

 

I- A capital brasileira foi muito tempo localizada na região, 

Salvador, hoje capital da Bahia e quarta cidade mais populo-

sa do Brasil; 

II- A região Nordeste do Brasil é a segunda maior região 

(por extensão territorial);  

III- Os principais rios da região Nordeste são o Rio São 

Francisco, que nasce em Minas Gerais (Região Sudeste) até 

a divisa entre os estados de Alagoas e Sergipe, e o Rio Par-

naíba, o norte da região. A Bacia Maranhense também tem 

grande importância. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I e II estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

19. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa 

CORRETAMENTE a lacuna. 

 

A _____________ fica a 14 km do centro de João Pessoa, 

capital da Paraíba. Dos pontos extremos do País, ela é o 

único que é, ao mesmo tempo, extremo do País e do continen-

te, e tem uma faixa de areia de aproximadamente de 1,5 km 

de extensão. 

 

A) Ponta dos Pássaros.  

B) Ponta Azul.  

C) Ponta do Seixas.  

D) Ponta do Mundo.  

E) Ponta de Cinzas.  

 

 

20. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso. A economia parai-

bana se baseia na agricultura, principalmente de: 

 

(__)- Graviola;  

(__)- Pitaia; 

(__)- Cana-de-açúcar.  

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I e II estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

21. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do município 

de Juarez Távora(PB), são forma de provimento em cargo 

público todas as alternativas abaixo, EXCETO: 

 

A) Nomeação.  

B) Indicação.  

C) Readaptação.  

D) Reversão. 

E) Reintegração. 

 

 

22. Configura crime de “Sonegação de contribuição previ-

denciária” a conduta típica de suprimir ou reduzir contribui-

ção social previdenciária e qualquer acessório, mediante as 

seguintes condutas: I – omitir de folha de pagamento da em-

presa ou de documento de informações previsto pela legisla-

ção previdenciária segurados empregado, empresário, traba-

lhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado 

que lhe prestem serviços; II – deixar de lançar mensalmente 

nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias 

descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou 

pelo tomador de serviços; III – omitir, total ou parcialmente, 

receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou credita-

das e demais fatos geradores de contribuições sociais previ-

denciárias. De acordo com o Código Penal, assinale a alterna-

tiva CORRETA sobre a extinção da punibilidade do referido 

crime. 

 

A) Não será extinta a punibilidade mesmo que o agente, 

espontaneamente, declare e confesse as contribui-
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ções, importâncias ou valores e preste as informa-

ções devidas à previdência social, na forma definida 

em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. 

B) A punibilidade será extinta por simples deliberação 

do juízo, inexistindo qualquer critério específico em 

lei para tal. 

C) Inexiste a figura da extinção da punibilidade no or-

denamento jurídico brasileiro. 

D) A punibilidade será extinta se o agente negar a de-

claração das contribuições e se negar a prestar in-

formações devidas. 

E) É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamen-

te, declara e confessa as contribuições, importâncias 

ou valores e presta as informações devidas à previ-

dência social, na forma definida em lei ou regula-

mento, antes do início da ação fiscal. 

 

 

23. Assinale a alternativa CORRETA, que corresponde à 

conduta típica do crime de tráfico de influência conforme 

dispõe o Código Penal: 

 

A) Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcioná-

rio público, para determiná-lo a praticar, omitir ou 

retardar ato de ofício.  

B) Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito 

ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo 

consumo de mercadoria. 

C) Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública 

ou venda em hasta pública, promovida pela adminis-

tração federal, estadual ou municipal, ou por entida-

de paraestatal; afastar ou procurar afastar concorren-

te ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, 

fraude ou oferecimento de vantagem. 

D) Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para ou-

trem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretex-

to de influir em ato praticado por funcionário públi-

co no exercício da função. 

E) Opor-se à execução de ato legal, mediante violência 

ou ameaça a funcionário competente para executá-lo 

ou a quem lhe esteja prestando auxílio.  

 

 

24. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa 

CORRETAMENTE a lacuna. 

 

“Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, 

quem, ___________________, exerce cargo, emprego ou 

função pública”.  

 

A) Sempre permanente e com remuneração. 

B) Embora transitoriamente e sempre com remunera-

ção. 

C) Sempre permanente ou sem remuneração.  

D) Sempre permanente e sem remuneração. 

E) Embora transitoriamente ou sem remuneração. 

 

 

25. Adriano, diretor de penitenciária, deixou de cumprir seu 

dever de vedar aos presos o acesso a aparelho telefônico. De 

acordo com o Código Penal, Adriano praticou o crime de: 

 

A) Condescendência criminosa. 

B) Advocacia administrativa. 

C) Prevaricação. 

D) Violência arbitrária. 

E) Desvio de função. 

 

 

26. Marcelo, analista de sistema de informações em uma 

repartição pública, estava em uma grande dúvida sobre os 

crimes praticados por funcionário público contra a adminis-

tração em geral. A principal dúvida de Marcelo era em rela-

ção à conduta típica de “modificar ou alterar, o funcionário, 

sistema de informações ou programa de informática sem 

autorização ou solicitação de autoridade competente”. Para 

efeitos do Código Penal, a prática desta conduta configura o 

crime de: 

 

A) Concussão. 

B) Inserção de dados falsos em sistema de informações. 

C) Excesso de exação.  

D) Modificação ou alteração não autorizada de sistema 

de informações.  

E) Peculato. 

 

 

27. O professor de Direito Penal, Juliano, deu aula sobre “Os 

crimes contra a organização do trabalho” e passou uma ativi-

dade para os alunos responderem em casa. A atividade con-

sistia em uma pergunta que buscava a resposta sobre qual 

seria o crime praticado pela conduta típica de “Aliciar traba-

lhadores, com o fim de levá-los de uma para outra localidade 

do território nacional”. De acordo com o Código Penal, trata-

se do crime de: 

 

A) Aliciamento para o fim de emigração. 

B) Aliciamento sexual. 

C) Aliciamento para o fim de imigração.  

D) Aliciamento de trabalhadores para o fim de explora-

ção de mão de obra.  

E) Aliciamento de trabalhadores de um local para outro 

do território nacional. 

 

 

28. O crime de “Invasão do estabelecimento industrial, co-

mercial ou agrícola. Sabotagem” é caracterizado pela conduta 

típica de: 

 

A) Participar de suspensão ou abandono coletivo de tra-

balho, praticando violência contra pessoa ou contra 

coisa. 

B) Constranger alguém, mediante violência ou grave 

ameaça, a participar ou deixar de participar de de-

terminado sindicato ou associação profissional.  

C) Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comer-

cial ou agrícola, com o intuito de impedir ou emba-

raçar o curso normal do trabalho, ou com o mesmo 

fim danificar o estabelecimento ou as coisas nele 

existentes ou delas dispor. 

D) Frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação le-

gal relativa à nacionalização do trabalho.  

E) Exercer atividade, de que está impedido por decisão 

administrativa 

 

 

29. Sobre as disposições constitucionais acerca da Nacionali-

dade, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa COR-

RETA. 

 



 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA (PB)  

 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  6 
 

I- São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro 

de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam regis-

trados em repartição brasileira competente ou venham a 

residir na República Federativa do Brasil e optem, em qual-

quer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionali-

dade brasileira; 

II- A lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos 

e naturalizados; 

III- O cargo de oficial das Forças Armadas é privativo de 

brasileiro nato; 

IV- O cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal é 

privativo de brasileiro nato; 

V- Aos portugueses com residência permanente no País, se 

houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuí-

dos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos de 

exceção previstos na Constituição. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas os itens III, IV e V estão corretos. 

B) Apenas os itens II, III e V estão corretos. 

C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

E) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

 

 

30. Em relação ao voto, exercício dos direitos políticos e às 

condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O domicílio eleitoral na circunscrição não é condi-

ção de elegibilidade. 

B) Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros. 

C) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para 

os maiores de dezoito anos.  

D) Durante o período do serviço militar obrigatório, os 

militares conscritos não poderão se alistar como elei-

tores. 

E) São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Acerca da temática que envolve Serviço Social, Políticas 

Sociais e a questão dos Direitos Sociais no Estado brasileiro, 

analise as assertivas abaixo e assinale a opção CORRETA. 

 

I- O movimento ocorrido no âmbito do Serviço Social latino-

americano, a partir da década de 1970, mudou decisivamente 

os rumos da profissão no continente. Esse processo, 

denominado Movimento de Reconceituação, desloca o debate 

da profissão do metodologismo até então reinante, para o 

debate das relações sociais nos marcos do capitalismo, e com 

ele passa a dar ampla visibilidade à política social como 

espaço de luta para a garantia dos direitos sociais; 

II- A política social alçou um estatuto teórico, no âmbito do 

Serviço Social, que lhe permitiu realizar a articulação entre 

a perspectiva analítica de sociedade e de profissão. No 

Brasil, na década de 1960, os assistentes sociais já se 

posicionavam em relação à formulação das políticas sociais 

enquanto intervenção estatal; 

III- No Brasil, o debate instaurado em torno da profissão, e 

sobre a relação visceral entre Serviço Social e política 

social, floresceu e aprofundou-se significativamente ao longo 

das duas últimas décadas do século 20 e consolida-se no 

início do século 21. Isso pode ser explicado pela alteração 

nos sistemas de proteção social brasileiros, após o retorno 

do país ao Estado de Direito, em 1985. Período de intensa 

mobilização de segmentos da sociedade civil, no sentido de 

ampliar e garantir direitos em setores de ponta, ou seja, o 

núcleo duro da política social – saúde, previdência e 

assistência –, e de forte investimento nos marcos 

profissionais, para expandir os saberes sobre a relação entre 

questão social e política social. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I e II estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

32. Quanto ao Projeto ético-político do Serviço Social NÃO 

É CORRETO afirmar: 

 

A) Há dúvidas de que o projeto profissional do Serviço 

Social brasileiro está vinculado a um projeto de 

transformação da sociedade.  

B) Tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade 

como valor ético central. 

C) Apresenta a autoimagem da profissão, elege os 

valores que a legitimam socialmente, delimita e 

prioriza os seus objetivos e funções, formula os 

requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o 

seu exercício. 

D) O referido projeto prescreve normas para o 

comportamento dos profissionais e estabelece as 

balizas da sua relação com os usuários de seus 

serviços, com as outras profissões e com as 

organizações e instituições sócias, privadas e 

públicas.  

E) São componentes que fornecem materialidade para o 

projeto profissional do serviço social a produção de 

conhecimentos no interior do Serviço Social, as 

instâncias político-organizativas da profissão e a 

dimensão jurídico-política da profissão.  

 

 

33. Analise as assertivas abaixo acerca da questão social e o 

Serviço Social e classifique-as em (V) verdadeira e (F) falsa, 

e marque a opção CORRETA. 

 

(__)- O debate em torno da questão social consiste num dos 

elementos teórico-metodológicos centrais da análise crítica 

da inserção do Serviço Social na realidade contemporânea e 

necessita ser apreendido no contexto do processo de ruptura 

do Serviço Social com o pensamento conservador e da 

interlocução desta área com a teoria social marxista; 

(__)- A partir dos anos 1990 se torna amplamente difundida 

a tese na qual a questão social é tratada como elemento 

constitutivo da relação entre Serviço Social e realidade, 

sendo a mesma base de fundação sócio-histórica da 

profissão, bem como matéria-prima de trabalho dos 

assistentes sociais em suas múltiplas expressões; 

(__)- É fundamental dar maior visibilidade e densidade à 

questão social como uma dimensão dos Fundamentos do 

Serviço Social, os quais consistem numa matriz explicativa 

da realidade e da profissão, particular ao Serviço Social, 
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(re)construída processualmente em sua trajetória histórica 

na realidade brasileira, a qual se desdobra em formulações 

teórico-metodológicas e ético-políticas que fundamentam a 

dimensão técnico-operativa da profissão; 

(__)- É consenso entre os autores expoentes do Serviço 

Social, que a partir da década de 80 surge uma nova questão 

social, que vai demandar dos profissionais uma atualização 

na forma de apreendê-la e enfrentá-la através de políticas 

sociais. 

 

A sequência CORRETA corresponde a: 

 

A) V, F, V, F. 

B) V, V, V, F. 

C) F, V, F, V. 

D) V, F, V, F. 

E) F, V, V, F. 

 

 

34. Consistem em instrumentos técnicos específicos do 

assistente social, por meio dos quais atua para a efetivação 

dos direitos sociais, todas as alternativas abaixo, EXCETO: 

 

A) Parecer social. 

B) Laudo social. 

C) Estudo social. 

D) Relatório psicossocial. 

E) Perícia social.  

 

 

35. Constitui princípio fundamental do Código de Ética 

profissional do Assistente Social, que deve orientar sua 

intervenção profissional: 

 

A) Defesa transigente do arbítrio e do autoritarismo.  

B) Ampliação e consolidação da cidadania com vistas à 

garantia dos direitos civis sociais e políticos das 

classes capitalistas.  

C) Garantia de unidade política.  

D) Opção por um projeto profissional vinculado ao 

processo de construção de uma nova ordem 

societária.  

E) Compromisso com a quantidade dos serviços 

prestados à população.  

 

 

36. Sobre o modelo brasileiro de proteção social não 

contributiva, pode-se afirmar que: 

 

A) A Constituição Federal (CF) brasileira de 1988, ao 

afiançar os direitos humanos e sociais como 

responsabilidade exclusivamente pública, operou, 

ainda que conceitualmente, fundamentais mudanças, 

pois acrescentou na agenda dos entes públicos um 

conjunto de necessidades até então consideradas de 

âmbito pessoal ou individual. 

B) Discutir a previdência social tem significado, no 

Brasil, o exame de um seguro social, portanto, não 

contributivo, quer pelos beneficiários para os quais 

presta assistência, quer para seus patrões e para o 

Estado. 

C) A saúde só foi incluída e reconhecida como direito 

de todos pela Lei Orgânica da Saúde de 1990 que 

institui o Sistema Único de Saúde.  

D) A inclusão da assistência social no seguro social foi 

uma decisão plenamente inovadora. Primeiro, por 

tratar esse campo como de conteúdo da política 

pública, de responsabilidade estatal, e não como uma 

nova ação, com atividades e atendimentos eventuais. 

Segundo, por desnaturalizar o princípio da 

subsidiariedade, pelo qual a ação da família e da 

sociedade antecedia a do Estado. 

E) A inclusão da assistência social significou ampliação 

no campo dos direitos humanos e sociais e, como 

consequência, introduziu a exigência de a assistência 

social, como política, ser capaz de formular com 

objetividade o conteúdo dos direitos do cidadão em 

seu raio de ação, tarefa, aliás, que ainda permanece 

em construção. 

 

 

37. A Política Pública de Assistência Social realiza-se de 

forma integrada às políticas setoriais, considerando as 

desigualdades socioterritoriais, visando seu enfrentamento, à 

garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições 

para atender contingências sociais e à universalização dos 

direitos sociais. Sob esta perspectiva, objetiva: 

 

I- Prover serviços, programas, projetos e benefícios de 

proteção social básica e, ou, especial para famílias, 

indivíduos e grupos que deles necessitar; 

II- Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e 

grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços 

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e 

rural; 

III- Assegurar que as ações no âmbito da assistência social 

tenham centralidade na família, e que garantam a 

convivência familiar e comunitária.  

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I e II estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

38. A proteção social no âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social divide-se em duas modalidades. Aquela 

que tem como objetivos prevenir situações de risco através do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, 

denominada: 

 

A) Inicial. 

B) Básica. 

C) Plena. 

D) Especial. 

E) Complexa. 

 

 

39. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre 

a adoção é CORRETO afirmar que:  

 

A) Só podem adotar os maiores de 21 (vinte e um) anos, 

independentemente do estado civil. 

B) Podem adotar os ascendentes e os irmãos do 

adotando.  
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C) Para adoção conjunta, é dispensável que os adotantes 

sejam casados civilmente ou mantenham união 

estável, comprovada a estabilidade da família. 

D) O adotante há de ser, pelo menos, dez anos mais 

velho do que o adotando. 

E) Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-

companheiros podem adotar conjuntamente, 

contanto que acordem sobre a guarda e o regime de 

visitas e desde que o estágio de convivência tenha 

sido iniciado na constância do período de 

convivência e que seja comprovada a existência de 

vínculos de afinidade e afetividade com aquele não 

detentor da guarda, que justifiquem a 

excepcionalidade da concessão. 

 

 

40. Com base na Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso e dá 

outras providências), é CORRETO afirmar: 

 

A) Todas as entidades de longa permanência, ou casa-

lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de 

serviços com a pessoa idosa abrigada. 

B) É obrigação da família, da comunidade, da sociedade 

e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 

lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 

dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária. A garantia de prioridade compreende 

destinação privilegiada de recursos privados nas 

áreas relacionadas com a proteção ao idoso.  

C) As obrigações previstas nesta Lei excluem da 

prevenção outras decorrentes dos princípios por ela 

adotados.  

D) Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da 

lei penal.  

E) A perda da condição de segurado será considerada 

para a concessão da aposentadoria por idade, desde 

que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de 

contribuição correspondente ao exigido para efeito 

de carência na data de requerimento do benefício.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


