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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 
I. Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) 

questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, 
Legislação Básica 10 (dez) questões, História e Geografia do Mato Grosso 5 (cinco) questões e 
Conhecimentos Específicos 25 (vinte e cinco) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 

erro, notifique o fiscal. 
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 

o exemplo no próprio cartão de respostas. 
VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de 

nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 
VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada 

deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações 

registradas no caderno não serão levadas em consideração. 
X.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 

o cartão de respostas. 
XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 Leia o texto para responder as questões de 1 a 4. 
 
 
 [...] "Retomemos a nossa investigação e 
procuremos determinar, à luz deste fato de que todo 
conhecimento e todo trabalho visa a algum bem, quais 
afirmamos ser os objetivos da ciência política e qual é 
o mais alto de todos os bens que se podem alcançar 
pela ação. Verbalmente, quase todos estão de acordo, 
pois tanto o vulgo como os homens de cultura superior 
dizem ser esse fim a felicidade e identificam o bem viver 
e o bem agir como o ser feliz. Diferem, porém, quanto 
ao que seja a felicidade, e o vulgo não o concebe do 
mesmo modo que os sábios. Os primeiros pensam que 
seja alguma coisa simples e óbvia, como o prazer, a 
riqueza ou as honras, muito embora discordem entre 
si.[...] Ora, alguns têm pensado que, à parte esses 
numerosos bens, existe um outro que é 
autossubsistente e também é causa da bondade de 
todos os demais. [...] 
 
 Chamamos de absoluto e incondicional aquilo 
que é sempre desejável em si mesmo e nunca no 
interesse de outra coisa. Ora, esse é o conceito que 
preeminentemente fazemos da felicidade. É ela 
procurada sempre por si mesma e nunca com vistas em 
outra coisa, ao passo que à honra, ao prazer, à razão e 
a todas as virtudes nós de fato escolhemos por si 
mesmos (pois, ainda que nada resultasse daí, 
continuaríamos a escolher cada um deles); mas 
também os escolhemos no interesse da felicidade, 
pensando que a posse deles nos tornará felizes.  
 
 A felicidade, todavia, ninguém a escolhe tendo 
em vista algum destes, nem, em geral, qualquer coisa 
que não seja ela própria. [...] Mas é preciso ajuntar 
'numa vida completa'. Porquanto uma andorinha não 
faz verão, nem um dia tampouco; e da mesma forma 
um dia, ou um breve espaço de tempo, não faz um 
homem feliz e venturoso."  

ARISTÓTELES. Ética a Nicônaco. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 
p. 251, 254-6. (Coleção Os Pensadores). 

(acesso 18/07/2019) 
 
 

1) De acordo com o texto, assinale a alternativa 
correta. 
a) A felicidade se caracteriza como algo 

condicional que é buscado incansavelmente 
por vulgos ou homens de cultura. 

b) Virtude, honra e prazer configuram itens 
essenciais para a completude da felicidade que 
é construída dia após dia. 

c) Embora sejam encontradas opiniões 
divergentes, a felicidade consiste no maior bem 
que é absoluto, isto porque é almejada em si 
mesmo. 

d) O bem viver e o bem agir definem a felicidade. 
Ser feliz é uma questão de escolha; não há a 
necessidade da intervenção do tempo. 

2) Leia o trecho "Os primeiros pensam que seja 
alguma coisa simples e óbvia" (1º parágrafo) e 
assinale a alternativa que apresenta a quem se 
refere a expressão em destaque. 
a) Ao vulgo. 
b) Aos sábios. 
c) Aos homens de cultura superior. 
d) Aos homens felizes. 

 
3) Leia com atenção o trecho "tanto o vulgo como 

os homens de cultura superior dizem ser esse 
fim a felicidade e identificam o bem viver e o 
bem agir como o ser feliz". É correto afirmar 
que o enunciado acima possui: 
a) orações subordinadas assindéticas substantivas. 
b) orações coordenadas sindéticas adverbiais. 
c) orações subordinadas sindéticas explicativas. 
d) orações coordenadas sindéticas aditivas. 

 
4) Assinale a alternativa que apresenta o tempo e 

modo verbal utilizados, corretamente, na maior 
parte do texto. 
a) Presente do subjuntivo. 
b) Presente do imperativo. 
c) Pretérito perfeito do subjuntivo. 
d) Presente do indicativo. 

 
 Leia os textos 1 e 2 para responder as questões 

5 e 6. 
 

Texto 1 
"No meio do caminho tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
tinha uma pedra 
no meio do caminho tinha uma pedra. 
 
Nunca me esquecerei desse acontecimento 
na vida de minhas retinas tão fatigadas. 
Nunca me esquecerei que no meio do caminho 
tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
no meio do caminho tinha uma pedra."  

Carlos Drummond de Andrade 
 

Texto 2 

 
 
5) Os textos abordam temas que são: 

a) Divergentes por apresentarem situações 
semelhantes. 

b) Convergentes embora com sentidos diferentes. 
c) Contraditórios por fazer alusão a problemas. 
d) Semelhantes visto que ambos falam sobre o 

caminho para a felicidade. 
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6) Observe: "Nunca me esquecerei desse 
acontecimento". Assinale a alternativa que 
apresenta a correta regra de colocação 
pronominal utilizada no enunciado. 
a) Próclise - uso de pronome antes do verbo em 

enunciados com sentido negativo. 
b) Ênclise - uso de pronome antes do verbo em 

enunciados com sentido negativo. 
c) Mesóclise - uso de pronome antes do verbo em 

enunciados com sentido negativo. 
d) Ênclise - uso de pronome antes do verbo em 

enunciados com advérbios de negação. 
 

7) "Vossa Magnificência não assinará este 
documento que está com informações 
obsoletas." Assinale a alternativa que 
apresenta a correta classificação dos termos 
em destaque. 
 
a) O 1° termo é um pronome de tratamento, sua 

abreviação é V. Magª. e se refere a bispos e 
padres; o segundo termo é uma conjunção 
explicativa. 

b) O 1° termo é um pronome de tratamento, sua 
abreviação é V. Magª. e se refere a reitores de 
universidades; o segundo termo é um pronome 
relativo. 

c) O 1° termo é um pronome de tratamento, sua 
abreviação é V. Mgª. e se refere a juízes de 
direito; o segundo termo é um pronome 
indefinido. 

d) O 1° termo é um pronome de tratamento, sua 
abreviação é V. Mgª. e se refere duques e 
imperadores; o segundo termo é uma 
conjunção conclusiva. 

 
8) Desde 1° de Janeiro de 2016, o Novo Acordo 

Ortográfico entrou em vigor no Brasil. Assinale 
a alternativa que apresenta uma regra 
incorreta, ou seja, que não faz parte deste 
acordo. 
 
a) Quando o prefixo terminar com a mesma vogal 

ou consoante que inicia o vocábulo posterior, 
deve-se usar o hífen. Ex. micro-ondas, sub-
bibliotecário.  

b) Quando o prefixo terminar em vogal ou r, deve-
se dobrar esta letra ao formar um vocábulo 
composto. Ex. contrarregra, interresistente. 

c) Vocábulos iniciados com h devem ser 
precedidos de hífen quando vierem 
acompanhados de prefixos. Ex. sub-hepático, 
anti-higiênico. 

d) Quando o prefixo terminar com vogal diferente 
da que inicia o vocábulo posterior, não deve ser 
utilizado o hífen. Ex. semiárido, infraestrutura. 

9) Analise os enunciados e assinale a alternativa 
que preencha, correta e respectivamente, as 
lacunas abaixo. 

 
Moça sonhadora que era, adorava ir _____ festas 

de casamento com suas primas e amigas. 
 
Fiquem atentos! Todas as atividades de hoje 

começarão _____ partir das 8h. 
 
Sair para relaxar _____ noite era algo comum 

naquele vilarejo que fica _____ trinta quilômetros da 
cidade. 
 

a) as / à / a / há. 
b) à / à / à / à. 
c) as / a / à / há. 
d) a / a / à / a. 

 
10) Analise o uso de pontuação nos enunciados 

abaixo e assinale a alternativa correta. 
 

I. Neste sábado (20) mais de 67 mil pessoas, 
foram imunizadas no Dia D de vacinação 
contra o sarampo em São Paulo. A 
campanha segue até agosto com a meta de 
imunizar cerca de 3 milhões de jovens.  

(G1. acesso 22/07/2019) 
 
II. De início, a missão estava prevista para o 

dia 15 de julho, na ilha de Sriharikota, na 
costa da Baía de Bengala, mas acabou 
sendo adiada por problemas técnicos que 
não foram oficialmente revelados.  

(Sputniknews, acesso 22/07/2019) 
 
III. Após 20 reduções, a estimativa do mercado 

financeiro de economia subiu. É o que 
mostra o boletim Focus, resultado de 
pesquisa a instituições financeiras, feita 
pelo BC (Banco Central) e divulgada, às 
segundas-feiras, pela internet.  

(R7,acesso 22/07/2019) 
 
IV. Em 1938 Orson Welles, provocou pânico 

nos Estados Unidos com a transmissão 
radiofônica de sua dramatização de “A 
guerra dos mundos”, do escritor britânico 
H.G.Wells que conta a invasão da Terra por 
marcianos. 

(O Globo, acesso 21/07/2019) 
 

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
 

https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2019071414216127-a-india-cancela-missao-a-lua-a-menos-de-1-hora-da-decolagem/
https://oglobo.globo.com/sociedade/homem-na-lua-50-anos/2019/07/21/993776-lista-cinco-fatos-sobre-marte-que-unem-ciencia-ficcao
https://oglobo.globo.com/sociedade/homem-na-lua-50-anos/2019/07/21/993776-lista-cinco-fatos-sobre-marte-que-unem-ciencia-ficcao
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LEGISLAÇÃO BÁSICA 
 
11) A Resolução n° 109 de 11/11/2009 do Conselho 

Nacional de Assistência Social traz a 
Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais, organizados por níveis de 
complexidade do Sistema Único de 
Assistência Social, que podem ser: Proteção 
Social Básica e Proteção Social Especial de 
Média e Alta Complexidade. Sobre este 
assunto, assinale a alternativa correta que 
apresenta um Serviço de Proteção Social 
Básica. 

 
a) Serviço Especializado em Abordagem Social 
b) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 
c) Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos 
d) Serviço de Proteção em Situações de 

Calamidades Públicas e de Emergências 
 
12) Considere as Disposições do Estatuto do Idoso 

(Lei n° 10.741/2003), analise as afirmativas abaixo 
e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Nos programas habitacionais, públicos ou 

subsidiados com recursos públicos, o idoso 
goza de prioridade na aquisição de imóvel 
para moradia própria, devendo ser 
reservado pelo menos 3% (três por cento) 
das unidades habitacionais residenciais 
para atendimento aos idosos. 

(  ) Aos maiores de 50 (cinquenta) anos é 
assegurada a gratuidade dos transportes 
coletivos públicos urbanos e semiurbanos, 
exceto nos serviços seletivos e especiais, 
quando prestados paralelamente aos 
serviços regulares. 

(  ) As medidas de proteção ao idoso são 
aplicáveis sempre que os direitos 
reconhecidos no Estatuto do Idoso forem 
ameaçados ou violados em razão de sua 
condição pessoal. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
 

a) V,V,V 
b) F,V,F 
c) V,F,F 
d) V,F,V 

 
13) O Estatuto do Idoso estabelece medidas 

específicas de proteção ao idoso. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa incorreta acerca 
de uma dessas medidas específicas de proteção. 

 
a) Orientação, apoio e acompanhamento temporários 
b) Requisição para tratamento de sua saúde, em 

regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar 
c) Abrigo em entidade 
d) Abrigo permanente 

14) O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 
8069/90) traz normas que têm como objetivo a 
proteção integral da criança e do adolescente. Sobre 
as disposições desse diploma jurídico, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. Considera-se criança a pessoa de doze anos 

de idade completos, e adolescente aquela 
entre treze e dezessete anos de idade. 

II. É dever da família, da comunidade, da sociedade 
em geral e do Poder Público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 

III. A garantia de prioridade compreende a 
preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas. 

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) As afirmativas I, II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

15) A Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) cria 
mecanismos para coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher. Sobre as 
disposições desse diploma normativo, analise 
as afirmativas abaixo. 
I. Configura violência doméstica e familiar 

contra a mulher qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial. 

II. A violência doméstica e familiar contra a 
mulher constitui uma das formas de violação 
dos direitos humanos. 

III. A assistência à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar será prestada de forma 
articulada e conforme os princípios e as 
diretrizes previstos na Lei Orgânica da 
Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, 
no Sistema Único de Segurança Pública, entre 
outras normas e políticas públicas de proteção, 
e emergencialmente quando for o caso. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) As afirmativas I, II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

16) Constatada a prática de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou 
separadamente, medidas protetivas de urgência. 
Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta 
sobre uma medida protetiva de urgência. 
a) Proibição de ir trabalhar 
b) Afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência com a ofendida 
c) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação 
d) Restrição ou suspensão de visitas aos 

dependentes menores, ouvida a equipe de 
atendimento multidisciplinar ou serviço similar 
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17) Sobre as Disposições trazidas no Estatuto da 
Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146/2015), 
assinale a alternativa correta. 
a) É possível a cobrança diferenciada de tarifas 

ou de valores adicionais pelo serviço de táxi 
prestado à pessoa com deficiência 

b) A acessibilidade é direito que garante à pessoa 
com deficiência ou com mobilidade reduzida 
viver de forma independente e exercer seus 
direitos de cidadania e de participação social 

c) Devido ao custo adicional, não é possível que telecentros 
comunitários que receberem recursos públicos federais 
para seu custeio ou sua instalação e lan houses possuam 
equipamentos e instalações acessíveis 

d) Caso respondam por crimes, os direitos assegurados no 
Estatuto da Pessoa com Deficiência não precisam ser 
observados por ocasião da aplicação de sanções penais 

 
18) Sobre as disposições do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência e o reconhecimento igual 
perante a lei, analise as afirmativas abaixo. 
I. Pessoa com deficiência tem assegurado o direito 

ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 
de condições com as demais pessoas. 

II. É facultado à pessoa com deficiência a adoção 
de processo de tomada de decisão apoiada. 

III. A curatela afeta os atos relacionados aos direitos 
de natureza patrimonial, pessoal e negocial. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) As afirmativas I, II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 

 
19) A Lei Orgânica do Município de Cuiabá estabelece 

disposições sobre o processo legislativo. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa incorreta. 
a) O processo legislativo municipal compreende a 

elaboração de emendas à Lei Orgânica 
Municipal, leis complementares, leis ordinárias, 
resoluções e decretos legislativos 

b) A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada 
mediante proposta de um terço, no mínimo, dos 
membros da Câmara Municipal, do Prefeito 
Municipal e por iniciativa popular 

c) A emenda à Lei Orgânica Municipal será 
promulgada pela Mesa da Câmara, com o 
respectivo número de ordem 

d) Caso haja intervenção no município, a Lei Orgânica 
só poderá ser alterada mediante proposta de dois 
terços dos membros da Câmara Municipal 

 
20) Sobre os Direitos Fundamentais do Idoso 

estabelecido pela Lei n° 10.741/2003 (Estatuto 
do Idoso), assinale a alternativa correta. 
a) A obrigação alimentar é exclusiva do filho com 

maior capacidade econômica, não podendo o 
idoso optar pelo prestador de alimentos 

b) As obrigações alimentares relacionadas ao idoso são 
personalíssimas, não podendo ser objeto de transação 

c) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades 
mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento 
de saúde que lhe for reputado mais favorável 

d) Mesmo se a natureza do cargo exigir, não 
poderá haver fixação de limite máximo de idade 
para admissão em concurso público 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MATO GROSSO 
 
21) No Período Colonial, o Tratado de Tordesilhas 

incluía o atual estado do Mato Grosso como 
pertencente à _____. Assinale a alternativa que 
preencha corretamente a lacuna. 
a) Portugal  c)  Espanha 
b) França   d)  Holanda 

 
22) Considere a seguir as afirmativas relacionadas 

à formação do território do Mato Grosso, nos 
diferentes períodos da história do Brasil e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Conquistas dos bandeirantes, na região do 

Mato Grosso, foram reconhecidas pelo Tratado 
de Madrid, em 1750. 

(  ) A capitania de Mato Grosso foi criada pelo 
governo colonial português em 1630, 
desmembrando-o da província do Amazonas. 

(  ) A província do Mato Grosso passou a ser 
chamada de estado do Mato Grosso após a 
Proclamação da República, em 1989. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F   c)  F, V, V 
b) V, V, F   d)  V, F, V 

 
23) “O Mato Grosso teve na _____, durante a primeira 

metade do século XVIII, o impulso econômico que 
permitiu a sua consolidação inicial” (GARCIA, 2001). 
Em relação à atividade econômica desenvolvida no 
Mato Grosso no período citado, assinale a 
alternativa que preencha corretamente a lacuna. 
a) Mineração 
b) Industrialização 
c) Extração do pré-sal 
d) Cafeicultura  

 
24) Em 2014, o cadastro de terras do INCRA registra 

imóveis rurais no total de 106,9 milhões de hectares 
no estado de Mato Grosso, mas a área total do 
estado é de apenas 90,3 milhões de hectares. A 
área dos imóveis rurais deveria ser menor do que a 
superfície total estadual. Este caos fundiário é uma 
característica geral da fronteira agropecuária, que 
gera conflitos violentos, mortes e consome 
recursos públicos em embates judiciais (GIRARDI, 
2016). Quanto a uma forma de ocupação irregular 
de terras no estado, a partir de fraude e falsificação 
de títulos de propriedade, assinale a alternativa 
correta. 
a) Doação   c) Grilagem 
b) Escambo  d) Escritura de permuta 

 
25) A Lei Complementar n° 31, de 11 de outubro de 

1977, foi de grande importância na formação 
atual do território do estado do Mato Grosso. Em 
relação a esta Lei, assinale a alternativa correta. 
a) A Lei decretou a criação da Amazônia Legal 
b) A Lei desmembrou os estados do Mato Grosso 

e do Mato Grosso do Sul 
c) A Lei transferiu a capital do estado de 

Rondonópolis para Cuiabá 
d) A Lei transferiu o estado da região Norte do 

Brasil para a Centro-Oeste 



 

  IBFC_07_versãoA  5 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
26) A pobreza pode ser conceituada a partir de 

diferentes referenciais teóricos, assim como 
possui características multidimensionais que 
geram impactos na sociedade e no cotidiano 
dos indivíduos, representando uma forma de 
inserção na vida social e uma condição de 
classe. A esse respeito, assinale a alternativa 
incorreta. 
 
a) A pobreza advém de uma forma de 

organização social que é marcada pela 
desigualdade e pela carência de direitos e 
recursos sociais 

 
b) Pode-se afirmar que a pobreza é caracterizada 

apenas pela ausência de condições materiais e 
de renda 

 
c) A ordem social vigente tende a estigmatizar os 

pobres, passando a não os considerar como 
sujeitos 

 
d) A pobreza é consequência do processo de 

acumulação e expansão capitalista, que gera 
trabalhadores precarizados e mão de obra 
barata 

 
27) A produção de conhecimentos em Serviço 

Social, aliada à dimensão investigativa da 
profissão, são pilares para a construção da 
ação profissional do Assistente Social. Nesse 
sentido, a formação acadêmica foi se 
transformando com o objetivo de melhor 
preparar os alunos para realização de 
intervenções consistentes e coerentes ao 
projeto ético-político da categoria profissional. 
Nesse contexto, assinale a alternativa correta. 
 
a) A pesquisa em Serviço Social tem como foco a 

compreensão dos fenômenos singulares da 
realidade social, com a utilização de material 
empírico 

 
b) A pesquisa em Serviço Social poderia ser 

substituída pela atitude investigativa, que 
possibilitaria o resgate de um eixo privilegiado 
para a qualificação profissional 

 
c) As pesquisas, quando relacionadas ao 

exercício profissional do Assistente Social, 
geram a possibilidade de construção de 
intervenções críticas na realidade social 

 
d) As pesquisas em Serviço Social pressupõem 

um rigoroso trato histórico e metodológico que 
permita a compreensão da realidade social por 
meio do ecletismo teórico 

28) As formas e conteúdo da profissão de Serviço 
Social se dão no espaço do cotidiano, que 
constrói sua representação social. As 
condições objetivas do cotidiano profissional 
acabam por não favorecer a _____, dada a 
necessidade de atendimento dos objetivos 
imediatos na prestação de serviços sociais. 
Sendo a profissão inserida no ramo de 
especialização do _____, sua funcionalidade 
na sociedade burguesa perpassa pelas _____ 
na mediação entre classes e Estado. Assinale 
a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) reflexão / trabalho coletivo / contradições 
b) espontaneidade / sistema capitalista / contradições 
c) reflexão / sistema capitalista / superficialidades 
d) espontaneidade / trabalho coletivo / ações políticas 

 
29) Leia o trecho a seguir, de autoria de Rosa Lúcia 

Prédes Trindade: “A inclusão/exclusão dos 
usuários nos critérios para recebimento de 
serviços e/ou bens assistenciais depende da 
definição de um grau de necessidade/carência 
a ser verificado através do levantamento das 
condições de renda e de vida, sendo essa uma 
tarefa desempenhada pelo assistente social”. 
Quanto ao instrumento técnico que registra 
essa análise, assinale a alternativa correta. 
a) visita domiciliar 
b) entrevista social 
c) parecer social 
d) laudo social 

 
30) Sobre a democratização e desburocratização 

dos programas, informações institucionais e 
acesso, a partir da perspectiva do Código de 
Ética do Assistente Social, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 

 
(  ) A democratização de informações é um 

mecanismo indispensável à participação dos 
usuários nos serviços. 

(  ) A burocratização do acesso a programas 
sociais agiliza e melhora os serviços prestados 
pelas instituições. 

(  ) Cabe às instituições, a criação de mecanismos 
de socialização de informações não sendo 
competência do profissional de Serviço Social 
contribuir para tal. 

(  ) O resultado da ação profissional deve ser o de 
viabilizar o acesso dos usuários às políticas 
públicas que atendam as suas necessidades. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
 
a) V, V, F, V 
b) V, F, F, V 
c) F, F, V, V 
d) V, F, V, F 
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31) A apreensão da Teoria Social Crítica, a partir do 
final da década de 1970, acarretou ruptura com 
o legado conservador do Serviço Social, de 
modo que a profissão passou a ser 
compreendida no processo de produção e 
reprodução das relações sociais e inserida na 
divisão social e técnica do trabalho. Sobre este 
assunto, assinale a alternativa incorreta. 
 
a) A emergência do Serviço Social como profissão 

se dá no estágio monopolista do capitalismo, 
período que conduziu ao Estado a necessidade 
de criação de mecanismos de regulação social 

 
b) O trabalho profissional perpassa pela relação 

de compra e venda da sua força de trabalho 
especializada 

 
c) O Assistente Social necessita, para exercer 

suas competências, de meios e instrumentos 
de trabalho disponibilizados pela instituição, 
sendo sua autonomia relativa quanto às ações 
a serem desenvolvidas 

 
d) Devido sua inserção no âmbito do trabalho 

social coletivo, o Serviço Social se destaca pela 
sua utilidade social, especialmente pelo seu 
distanciamento da alienação acarretada pelo 
trabalho assalariado 

 
32) No contexto da sociedade brasileira é sabido 

que as famílias podem vivenciar situações de 
_____, que podem acarretar prejuízos aos 
vínculos familiares e sociais. Nesse sentido, 
cabe aos Assistentes Sociais que direcionem 
sua ação profissional à inserção das famílias 
em _____. Além disso, os profissionais devem 
compreender que as expressões da questão 
social, em suas múltiplas formas, acarretam 
processos de _____ de direitos sociais e 
pessoais.  

 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
 
a) vulnerabilidade / família substituta / exclusão 
 
b) vulnerabilidade / redes sociais secundárias / 

exclusão 
 
c) subalternidade / instituições de acolhimento / 

reintegração 
 
d) vulnerabilidade / redes sociais secundárias / 

implementação  

33) Em seu Artigo 6°, a Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS) dispõe sobre a organização das 
ações na área de Assistência Social, assim 
como define os objetivos do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS). A referida 
legislação coloca _____ como base de 
organização das ações ofertadas para 
proteção às famílias e indivíduos. 

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) os programas de transferência de renda 
b) o território 
c) a proteção social básica 
d) a inscrição no Conselho Municipal de 

Assistência Social 
 
34) Conforme explicitado na Norma Operacional 

Básica do Sistema Único de Assistência Social 
(NOB/SUAS), a família é conceituada “como 
núcleo afetivo, vinculado por laços 
consanguíneos, de aliança ou afinidade, que 
circunscrevem obrigações recíprocas e 
mútuas, organizadas em torno de relações de 
geração e gênero”. Essa conceituação é mais 
recente e historicamente as ações de 
assistência social às famílias foi baseada em 
uma lógica. A esse respeito, assinale a 
alternativa correta. 
a) Clientelista 
b) Pluralista 
c) Neoliberalista familiarista 
d) Seletiva 

 
35) Sobre a concepção de território nas políticas 

sociais, analise as afirmativas abaixo. 
 

I. Pode-se afirmar que a concepção de 
território se refere à área de abrangência de 
serviços para atendimento da população 
inserida em um determinado espaço 
geográfico. 

 
II. A concepção de território é demarcada pela 

trajetória dos sujeitos que o compõem, 
sendo essa característica imprescindível na 
construção de identidades individuais e 
coletivas.  

 
III. O reconhecimento das particularidades de 

determinado território torna-se importante 
no sentido de diferenciá-lo da totalidade das 
relações sociais e permitir que se construam 
ações mais efetivas. 

 
IV. O território possui caráter político, sendo o 

local onde se constroem relações de poder 
e onde o cotidiano da população se 
expressa. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
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36) Em seu Capítulo III, o Código de Ética do/a 
Assistente Social dispõe sobre as Relações 
com Assistentes Sociais e outros/as 
profissionais exprimindo, em seus Art. 10 e 11, 
seus deveres e proibições. Nesse contexto, 
assinale a alternativa correta. 
 
a) Diante de atitudes de colegas que infrinjam a 

ética profissional, o Assistente Social deve ser 
solidário 

b) Ao ser substituído, é vedado ao Assistente 
Social repassar as informações necessárias ao 
trabalho, devido ao sigilo profissional 

c) Em casos de urgência, é permitido ao 
Assistente Social intervir em serviços que 
estejam sendo prestados por outro profissional, 
desde que comunique imediatamente o mesmo 

d) É vedado ao Assistente Social acordar com 
normas e princípios de outras profissões, 
senão a sua própria 

 
37) A promulgação da Constituição Federal de 

1988 ampliou a noção de Controle Social, 
sendo este caracterizado pela participação da 
população na elaboração, implementação e 
fiscalização das políticas sociais. Quanto à 
instância de participação nessas políticas, no 
que tange a discussão periódica e proposição 
de diretrizes de ação, assinale a alternativa 
correta. 
 
a) Conselhos de Direitos 
b) Conferências 
c) Comitês tripartides 
d) Fóruns 

 
38) A consolidação da profissão de Serviço Social 

veio acompanhada de avanços, tanto em sua 
dimensão técnico-operativa, quanto conceitual 
e teórica. Desse modo, o profissional tem sido 
inserido também na formulação, gestão e 
avaliação de políticas públicas. Nesse sentido, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
a) As políticas públicas são elaboradas através de 

um complexo planejamento institucional, por 
meio do processamento teórico, político e ético 
das demandas sociais 

b) O sentido político para a gestão pública tende, 
atualmente, para a perspectiva do 
planejamento estratégico e da tomada de 
decisões compartilhadas 

c) A gestão democrática exige que se estruturem 
sistemas, benefícios e serviços com caráter 
permanente, sendo parte do processo de 
planejamento sua revisão e aperfeiçoamento 

d) A efetividade das políticas públicas, a partir da 
perspectiva do planejamento estratégico, é 
alcançada na medida em que permite que haja 
homogeneidade na consolidação de seus 
objetivos 

39) Conforme apontado pela autora Joaquina 
Barata Teixeira, “não bastam pronunciamentos 
políticos gerais e abstratos que afirmem 
intenções sociais. É necessário que sejam 
materializadas por meio de um cuidadoso 
processo de planejamento institucional, com 
alcance capilar, indicando desde concepções 
globais até ações (na ponta), de execução de 
políticas públicas”. Quanto ao documento 
onde constam os estudos, análises 
situacionais e diagnósticos que auxiliam na 
identificação das demandas para a formulação 
de políticas públicas, assinale a alternativa 
correta. 
a) Plano 
b) Sistema 
c) Projeto 
d) Estratégia 

 
40) O novo modelo sociopolítico advindo da 

redemocratização do Brasil, após o período de 
regime autoritário, acarretou o surgimento de 
instâncias de inter-relação entre o poder 
público e a população em geral. Considerando 
isto, sobre a participação social nas decisões 
do Estado, assinale a alternativa correta. 
a) Emancipada  
b) Institucionalizada 
c) Parlamentarizada  
d) Burocratizada 

 
41) O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

organiza as ações socioassistenciais no 
território nacional e é composto por serviços, 
programas, projetos e benefícios que 
pressupõem a gestão compartilhada pelas três 
esferas de governo. A esse respeito, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) A matricidade sociofamiliar é caracterizada 

como um dos eixos estruturantes do SUAS, 
uma vez que, a política de Assistência Social 
têm como foco a atenção às famílias, ainda que 
de maneira não prioritária. 

(  ) Os serviços socioassistenciais preconizados no 
SUAS se organizam a  partir das referências de 
vigilância socioassistencial, plantão social, 
defesa social e institucional. 

(  ) A política de Assistência Social compõe o tripé 
da Seguridade Social e deve se inserir, de 
forma imprescindível, na articulação com 
outras políticas sociais. 

(  ) As ações desenvolvidas pelo SUAS são 
organizadas através de um sistema 
descentralizado e participativo, formado pelas 
entidades e organizações de Assistência 
Social. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, F, V, V 
b) F, V, V, F 
c) V, F, F, V 
d) F, V, F, V 
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42) Na Lei n° 10.216/2001, que dispõe sobre a 
Política Nacional de Saúde Mental, estão 
contidas as proteções e os direitos das 
pessoas com transtornos mentais e 
regulamentação sobre a internação 
psiquiátrica. Nesse contexto, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 

 
(  ) A internação psiquiátrica involuntária é aquela 

que se dá mediante determinação judicial. 
(  ) A internação psiquiátrica se dará somente se 

houver laudo médico que caracterize seus 
motivos. 

(  ) Não há necessidade que a pessoa, ao solicitar 
sua própria internação, declare por meio de sua 
assinatura a opção por esta modalidade de 
tratamento. 

(  ) É autorizado que sejam realizadas pesquisas 
científicas com pacientes em internação, para 
finalidades diagnósticas ou terapêuticas, com 
consentimento do paciente ou seu 
representante legal. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, V, F 
b) F, V, F, V 
c) V, V, F, V 
d) F, F, V, V 

 
43) As transformações ocorridas no mundo do 

trabalho, por meio da revolução tecnológica 
associada aos mecanismos ideológicos 
neoliberais, têm provocado a intensificação e 
precarização do trabalho e, dificultado a 
organização das lutas da classe trabalhadora. 
No que tange ao trabalho rural, há avanço 
significativo de tecnologias para a 
monocultura, acarretando a diminuição dos 
agricultores familiares e camponeses, entre 
outros impactos. A esse respeito, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
a) Os processos de descarte precoce de 

trabalhadores rurais em atividades como as da 
indústria canavieira, por exemplo, aumentam a 
demanda desses trabalhadores para as 
políticas de Seguridade Social 

b) O avanço da monocultura acarreta a 
desertificação, sendo essencial que se 
discutam outras alternativas para o trabalho no 
campo 

c) O atual modelo agrícola brasileiro está voltado 
ao agronegócio, na contracorrente do modelo 
hegemônico, que poderia contribuir para a 
reforma agrária 

d) A precarização do trabalho rebate nas áreas 
rurais, causando a concentração de índices de 
pobreza e acirrando as lutas pela terra 

44) Conforme pontuado por Anete B. L. Ivo, a 
“gestão da pobreza urbana” vem 
acompanhada de contradições, onde se criam 
mecanismos de responsabilidades 
institucionais, ao mesmo tempo em que se 
transfere ao mercado o controle dos bens e 
serviços públicos coletivos. Nesse sentido, a 
gestão pública partilhada se torna um campo 
de _____ de interesses, que impactam no 
atendimento das _____. Esse cenário pode 
despolitizar a questão urbana e social, devido 
ao precário investimento público direto, que 
acaba por incentivar as parcerias _____.  

 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
 
a) disputas / violências urbanas / em rede 
 
b) divergência / legislações / da iniciativa privada  
 
c) disputas / demandas sociais / em rede 
 
d) pluralidade / demandas sociais / público-privadas 

 
45) O Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS), de acordo com a Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS), é uma unidade 
pública estatal, localizada em áreas de 
vulnerabilidade social. Sobre este assunto, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 
(  ) O CRAS é responsável pelo desenvolvimento 

do Projeto de Atendimento Institucional às 
Famílias (PAIF). 

 
(  ) A equipe do CRAS deve prestar informação e 

orientação para a população de sua área de 
abrangência. 

 
(  ) O serviço de proteção social básica é realizado 

estritamente pelo CRAS, que tem como 
responsabilidade articular os serviços locais, 
encaminhando as famílias conforme suas 
necessidades. 

 
(  ) O CRAS atua com famílias e indivíduos em seu 

contexto comunitário, visando a orientação e o 
convívio sociofamiliar e comunitário. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo 
a) V, V, V, F 
b) F, V, F, V 
c) F, F, V, V 
d) V, V, F, F 
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46) As competências do Assistente Social, nos 
ambientes sociocupacionais, são materializadas 
através de seu projeto de trabalho, que traduzirá 
as estratégias a serem utilizadas no atendimento 
das demandas institucionais. Sendo assim, 
assinale a alternativa correta. 
a) O projeto de trabalho do Assistente Social deve 

se igualar ao da instituição pública ou privada em 
que o profissional está inserido, assinalando suas 
competências 

b) O projeto de trabalho deve assinalar a maneira 
como o profissional de Serviço Social pretende 
atender às demandas que a ele competem, 
devendo agregar a participação da população 

c) O projeto profissional deve desconsiderar as 
relações estabelecidas com outras profissões, 
uma vez que, diz respeito às competências 
específicas do Assistente Social 

d) O projeto profissional se configura como um manual 
a ser seguido pelo Assistente Social e, estando de 
acordo com o Código de Ética profissional, não 
deve ter como objetivo atingir metas 

 
47) Ao elaborar o projeto de trabalho, o Assistente 

Social deve identificar as características da 
instituição em que está inserido, sua finalidade, 
organização e _____ estabelecidas. Além disso, 
é necessário o reconhecimento dos _____ do 
serviço e que a proposta de trabalho esteja de 
acordo com suas formas de _____. Nesse 
sentido, o profissional de Serviço Social deve ter 
como princípio o compromisso com a qualidade 
dos serviços prestados à população, vinculado 
ao processo de construção de uma nova ordem 
societária. Assinale a alternativa que preencha 
correta e respectivamente as lacunas. 
a) terceirizações / territórios / organização 
b) relações de poder / arranjos / subjulgação 
c) relações de poder / usuários / resistência 
d) fragmentações / usuários / organização 

 
48) Conforme apontado pela autora Maria do Carmo 

Brant Carvalho, “a gestão social funda-se na 
concepção de um Estado Social de Direito e, 
portanto, comprometido com a cidadania de 
todos os cidadãos de uma nação. Ancora-se em 
princípios constitucionais que dão forma e 
conteúdo às políticas, programas e aos serviços 
públicos. Reconhece no Estado a autoridade 
reguladora das ações públicas”. A respeito deste 
tema, assinale a alternativa incorreta. 
a) Na gestão social de políticas públicas, o 

cidadão é reconhecido como um somatório de 
necessidades e direitos, com necessidade de 
atenções setorializadas 

b) A gestão social das políticas públicas deve ser 
constituída de sistemas abertos de 
coordenação e ações articuladas em redes 

c) A gestão social intervém nas prioridades da 
agenda política, assim como nos processos de 
tomada de decisão e implementação de políticas 
e programas sociais 

d) A gestão social de políticas públicas, pautada na 
descentralização, democratização e fortalecimento 
da sociedade civil auxiliam no reforço do poder local 

49) Leia o trecho a seguir, de autoria de Carola 
Carbajal Arregui: “O uso da informação e da 
tecnologia qualifica a Gestão Social quando 
rompe com a leitura mecânica ou apenas 
técnica da realidade, mas também quando 
possibilita relacionar, problematizar e 
questionar os dados frente às demandas 
sociais e às potencialidades da população. 
Com isso, abrem-se novas possibilidades para 
que as políticas públicas criem condições para 
o estabelecimento de mecanismos efetivos de 
construção do bem-estar social”.  

 
 Nesse sentido os dados que subsidiam a 

implementação e avaliação de políticas 
públicas são coletados por meio de _____. 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna.  
 
a) Referência técnica 
b) Gráficos de movimentação no território 
c) Instrumentais 
d) Indicadores sociais 

 
 
50) Conforme descrito na Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais, o Serviço de 
Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos (PAEFI) deve prestar 
apoio, orientação e acompanhamento a 
famílias com um ou mais de seus membros em 
situação de ameaça ou violação de direitos.  

 
 Desse modo, assinale a alternativa incorreta. 

 
a) Dentre seus objetivos, o atendimento no PAEFI 

deve contribuir para o fortalecimento da família 
no desempenho de sua função protetiva e para 
a reparação de danos, além de prevenir a 
reincidência de violações de direitos 

 
b) As famílias atendidas pelo PAEFI são àquelas 

cujos vínculos familiares não foram rompidos 
completamente 

 
c) O PAEFI deve funcionar no Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS), sendo de abrangência municipal 
e/ou regional 

 
d) Dentre o trabalho social essencial ao serviço, o 

PAEFI deve contar com o estudo social e, ao 
contrário do PAIF, não há necessidade de 
construção de plano individual e/ou familiar de 
atendimento 
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