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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

13 de outubro

14 às 18h

35 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 5 questões

O caminho ambiental possível entre alarmistas e 
céticos

Trecho de entrevista de Cláudio Motta com o professor 
José Eli da Veiga, autor do livro A desgovernança mun-
dial da sustentabilidade, publicado em 2013.

Como enfrentar as mudanças climáticas?
O livro é mais ponderado do que a opinião de muita 
gente. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas também 
abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de 
nitrogênio nos oceanos.

O senhor é otimista?
O otimista normalmente é o pessimista mal-infor-
mado. O problema é o grau de ceticismo. No fundo, 
há três posições que vemos na literatura. O otimista 
acredita que as pessoas bem-informadas vão começar 
a cuidar do planeta porque teriam mais consciência 
ecológica. No extremo oposto, tem gente que diz que 
ocorrerão desastres e não dará tempo de reverter esse 
quadro porque, infelizmente, a Humanidade não tem 
propensão ao desenvolvimento sustentável. E, no 
meio termo, há gente que diz que, pelo andar da car-
ruagem, vai ser complicado. Provavelmente, só depois 
de uma crise séria as pessoas vão acordar.

O que deverá acontecer com o clima?
Sobre isso ninguém pode ter certeza, nem para um 
lado, nem para outro. A ciência não permite que se 
afirme que estamos no caminho do precipício nem 
que, com certeza, vai surgir uma inovação tecnológica 
capaz de resolver os nossos problemas.

Como lidar com o aquecimento global?
Não é fácil. Muito em parte porque a ciência, em geral, 
não manda para os decisores políticos a mensagem 
que normalmente as pessoas precisam receber: se não 
fizer tal coisa, acontecerá isto. Os relatórios do IPCC 
(Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáti-
cas), que revisa periodicamente os estudos científicos, 
dizem que, se o CO2 chegar a determinado nível, 
medido em partes por milhão, haverá uma probabi-
lidade entre 30% e 50% de que aconteça algo com a 
temperatura. Hoje, existe um consenso de que não 
seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. Mas, e se passar, quais serão as con-
sequências? Aí é muito mais difícil dizer o que pode 
acontecer. Assim, os decisores políticos não têm como 
tomar as medidas necessárias.

Por outro lado, no caso do buraco na camada de 
ozônio, houve uma decisão global para enfrentar o 
problema. Como isto foi possível no passado?
A questão colocada era muito bem resolvida: se não 
houvesse uma mudança, todos os seus filhos teriam 
câncer de pele. As populações, principalmente do 
Hemisfério Norte, ficaram apavoradas com esta pos-
sibilidade. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso a tempe-
ratura fique dois graus mais elevada. A percepção da 
opinião pública passa a ser outra. Consequentemente, 
a maneira como os políticos são pressionados pela 
população, também.

Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revis-
ta-amanha/o-caminho-ambiental-possivel-entre-alarmistas-ceti-
cos-8651393. Acesso em 14/ago/2019. Adaptado.

1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto.

a. SQUARE De acordo com o grau de ceticismo sobre as 
mudanças climáticas, há numa extremidade os 
otimistas, que acreditam que pessoas bem-in-
tencionadas salvarão o planeta, e na outra extre-
midade os pessimistas, que creem que o quadro 
só será revertido depois de uma catástrofe.

b. Check-square Na opinião do entrevistado, se os estudos 
científicos pudessem emitir com certeza men-
sagens objetivas sobre certas atitudes e suas 
consequências, a população e os políticos 
poderiam ter outra percepção da realidade e 
outro posicionamento.

c. SQUARE No livro A desgovernança mundial da sustentabi-
lidade, José Eli da Veiga aborda principalmente 
a questão da biodiversidade e da fixação exces-
siva de nitrogênio nos oceanos, considerada o 
maior problema da humanidade.

d. SQUARE As respostas do entrevistado apresentam-se 
em linguagem conotativa, pois são subjetivas e 
caracterizadas por estilo literário.

e. SQUARE Em “E, no meio termo, há gente que diz que, 
pelo andar da carruagem, vai ser complicado. 
(2a resposta), a expressão sublinhada é um vício 
de linguagem e vai de encontro às normas 
gramaticais.
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2. De acordo com o texto, infere-se, da entrevista, que 
o entrevistado:

a. SQUARE antevê um cenário no qual a vida como conhe-
cemos hoje caminha para a extinção.

b. SQUARE contesta a ideia de aquecimento global asso-
ciado a emissões de dióxido de carbono.

c. SQUARE escamoteia seu posicionamento acerca do 
aquecimento global, dando respostas que se 
desviam das perguntas.

d. SQUARE contesta que as medidas políticas para evitar o 
aquecimento global devam se basear nos rela-
tórios do IPCC.

e. Check-square coloca-se em uma posição intermediária entre 
os alarmistas e os céticos acerca das mudanças 
climáticas.

3. Analise as frases abaixo:

 � O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

 � O problema é o grau de ceticismo. 
(2a resposta)

 � […] a Humanidade não tem propensão ao 
desenvolvimento sustentável. (2a resposta)

 � Hoje, existe um consenso de que não seria 
bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. (4a resposta)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência que 
substitui, na mesma ordem e sem prejuízo de signifi-
cado, as palavras sublinhadas.

a. Check-square moderado • descrença •  
inclinação • uma anuência

b. SQUARE equilibrado • dúvida • índole • um dissenso
c. SQUARE sereno • certeza • vocação • uma desaprovação
d. SQUARE sensato • crença • pendor • uma tolerância
e. SQUARE plausível • incredulidade •  

tendência • uma discordância

4. Considere os períodos abaixo.

1. O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

2. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas 
também abordo aspectos da biodiversidade 
e do excesso de nitrogênio nos oceanos. 
(1a resposta)

3. O otimista acredita que as pessoas bem-in-
formadas vão começar a cuidar do planeta 
porque teriam mais consciência ecológica. 
(2a resposta)

4. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso 
a temperatura fique dois graus mais elevada. 
(5a resposta)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ), em relação aos períodos acima.

( ) Em 1, “do que” introduz uma oração subordi-
nada substantiva completiva nominal.

( ) Em 2, “que” introduz uma oração subordinada 
adjetiva explicativa e “mas”, uma oração coor-
denada sindética adversativa.

( ) Em 3, “porque” introduz uma oração subordi-
nada adverbial consecutiva.

( ) Em 3 e 4, “que” introduz oração subordinada 
substantiva objetiva direta.

( ) Em 4, “caso” introduz uma oração subordinada 
adverbial concessiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. SQUARE V • F • F • V • V
c. Check-square F • V • F • V • F
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. SQUARE F • F • V • V • F
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7. Quantos são os anagramas (diferentes posições das 
letras de uma palavra) da palavra “BOMBA” em que a 
letra B aparece no extremo esquerdo?

a. SQUARE 48
b. Check-square 24
c. SQUARE 12
d. SQUARE 6
e. SQUARE 4

8. Um hospital conta com 8 anestesistas e 6 cirurgiões 
e deseja montar uma equipe médica com 3 cirurgiões 
e 2 anestesistas.

De quantas maneiras diferentes esta equipe pode ser 
escolhida?

a. SQUARE Mais do que 575
b. Check-square Mais que 550 e menos que 575
c. SQUARE Mais do que 525 e menos que 550
d. SQUARE Mais do que 500 e menos que 525
e. SQUARE Menos que 500

9. Se João é calmo, então Maria não é compreensiva. 
Se Patrícia é curiosa, então Maria é compreensiva.

Sabe-se que João é calmo. Logo:

a. SQUARE Maria é compreensiva.
b. SQUARE Patrícia é curiosa.
c. Check-square Patrícia não é curiosa.
d. SQUARE Patrícia é curiosa e Maria é compreensiva.
e. SQUARE Patrícia não é curiosa e Maria é compreensiva.

10. Uma empresa possui 15 funcionários, sendo 
8 homens e 7 mulheres, e deseja escolher um homem 
e uma mulher para formar uma comissão composta 
por um presidente e um vice-presidente.

De quantas maneiras esta escolha pode ser feita?

a. SQUARE Mais do que 180
b. SQUARE Mais do que 160 e menos que 180
c. SQUARE Mais do que 140 e menos que 160
d. SQUARE Mais do que 120 e menos que 140
e. Check-square Menos do que 120

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no texto.

1. Em “No fundo, há três posições que vemos 
na literatura” (2a resposta) e “Hoje, existe um 
consenso […]” (4a resposta), as formas verbais 
sublinhadas podem ser substituídas entre si, 
sem prejuízo de significado e sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

2. Em “A ciência não permite que se afirme 
que estamos no caminho do precipício […]” 
(3a resposta), o pronome “se” pode ser pos-
posto ao verbo (afirme-se), sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

3. O sinal de dois-pontos (4a e 5a resposta) é 
usado com a mesma função nas duas ocorrên-
cias: introduz um detalhamento ou esclareci-
mento acerca de um termo mencionado antes.

4. Em “O otimista acredita que as pessoas bem-
-informadas vão começar a cuidar do planeta 
[…]” (2a resposta), os dois termos sublinhados 
funcionam como sujeito.

5. As palavras “nitrogênio”, “consciência”, “séria”, 
“precipício” e “necessárias” seguem a mesma 
regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Raciocínio Lógico 5 questões

6. Dois dados perfeitos de 6 lados (numerados de 1 a 
6) são lançados simultaneamente.

Qual a probabilidade de, após o lançamento, a soma 
dos números das faces superiores ser diferente de 6?

a. SQUARE Mais que 87,5%
b. SQUARE Mais que 87% e menos que 87,5%
c. SQUARE Mais que 86,5% e menos que 87%
d. Check-square Mais que 86% e menos que 86,5%
e. SQUARE Menos que 86%
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14. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Bombinhas localiza-se no Distrito de Porto Belo, 
e tem altitude de 55 metros em relação ao mar.

b. SQUARE Bombinhas é um município localizado no litoral 
sul de Santa Catarina na Península de Itajaí.

c. SQUARE O Município de Bombinhas, de colonização 
preponderantemente italiana, tem limite com o 
Oceano Atlântico apenas ao Sul.

d. SQUARE O Município de Bombinhas tem como limite 
geográfico o Oceano Atlântico apenas a Oeste e 
fica a 60 metros de altitude em relação ao mar.

e. Check-square O Município de Bombinhas, localizado no litoral 
Norte de Santa Catarina, tem ao Norte, ao Sul e 
a Leste o Oceano Atlântico.

15. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A Guerra do Contestado, conflito que perdurou 
por 6 anos, deu-se pela disputa de área reivin-
dicada pelos Estados de São Paulo e do Paraná.

b. SQUARE O conflito denominado Contestado ganhou 
este nome porque ocorreu em um território 
incorporado pelo Estado do Rio Grande do Sul 
e que era contestado por São Paulo.

c. SQUARE A Guerra do Contestado, que teve duração 
de 7 anos, ocorreu como desdobramento 
da construção de uma rodovia por uma 
empresa americana.

d. Check-square A Guerra do Contestado foi um conflito armado 
ocorrido em uma região situada entre os Esta-
dos do Paraná e de Santa Catarina, que teve 
duração de 4 anos.

e. SQUARE O conflito do Contestado ocorreu na Região 
Sudeste do Brasil, teve duração de 5 anos 
e envolveu os Estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo.

Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e sociais 5 questões

11. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Recife, capital do Estado de Piauí, localiza-se na 
Região Sudeste, composta por seis Estados.

b. SQUARE A região Sudeste do Brasil é a menor região do 
país e é composta por três Estados.

c. Check-square Piauí, o Estado brasileiro que tem Teresina 
como sua capital, localiza-se na Região Nor-
deste, que é composta por nove Estados.

d. SQUARE A Região Norte é uma das seis regiões do Brasil 
definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

e. SQUARE Fernando de Noronha é uma ilha localizada no 
Espírito Santo, Estado situado na Região Norte 
do país.

12. Em se tratando da Economia Catarinense, no Vale 
do Itajaí destacam-se:

a. Check-square A indústria têxtil e naval.
b. SQUARE A indústria de papel e celulose.
c. SQUARE A indústria moveleira e carbonífera.
d. SQUARE Os segmentos carbonífero e cerâmico.
e. SQUARE A produção de plásticos descartáveis e móveis.

13. É considerado um dos maiores problemas sociais 
da atualidade. A destinação inadequada pode causar 
a poluição dos mananciais e a contaminação do ar. 

Trata-se do:

a. SQUARE CO2.
b. Check-square Lixo.
c. SQUARE Metal.
d. SQUARE Plástico.
e. SQUARE Combustível.
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17. Assinale a alternativa que apresenta correta-
mente um dos objetivos do Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (PAIF):

a. Check-square Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e 
comunitários, possibilitando a superação de 
situações de fragilidade social vivenciadas.

b. SQUARE Promover exclusivamente aquisições sociais às 
famílias, potencializando o protagonismo e a 
autonomia das famílias e comunidades.

c. SQUARE Promover apenas o acesso a programas de 
transferência de renda e serviços socioassisten-
ciais, contribuindo para a inserção das famílias 
na rede de proteção social de assistência social.

d. SQUARE Apoiar famílias que possuem indivíduos que 
necessitam de cuidados somente através do 
atendimento individual.

e. SQUARE Fortalecer a função protetiva dos indivíduos, 
contribuindo na melhoria da sua qualidade de 
vida.

18. O Sr. Abelardo possui 73 anos, não possui con-
dições de se cuidar sozinho e não tem membros da 
família dispostos a cuidar dele.

Assinale a alternativa que apresenta de maneira cor-
reta as obrigações de uma Instituição de Longa Per-
manência para com esse idoso.

a. SQUARE Oferecer atendimento generalizado a todos os 
idosos acolhidos.

b. Check-square Promover atividades educacionais, esportivas, 
culturais e de lazer.

c. SQUARE Celebrar contrato verbal de prestação de ser-
viço com o idoso, especificando o tipo de aten-
dimento e as obrigações da entidade.

d. SQUARE Comunicar mensalmente às autoridades com-
petentes de saúde todas ocorrências de saúde 
dos idosos.

e. SQUARE Propiciar assistência religiosa àqueles que dese-
jarem, de acordo com as crenças da Instituição 
que o acolheu.

Conhecimentos Específicos 20 questões

16. A Lei Maria da Penha prevê, como uma das estraté-
gias de enfrentamento à violência doméstica e familiar 
contra a mulher, que “a assistência à mulher em situa-
ção 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 Sis-
tema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança 
Pública, entre outras normas e políticas públicas de pro-
teção, e emergencialmente quando for o caso” (Art. 9o).

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. SQUARE No âmbito da assistência, os serviços devem 
trabalhar a partir de uma perspectiva setorial 
que deve atender às demandas das mulheres 
em situação de violência.

b. SQUARE A rede de atendimento à mulher em situação 
de violência está dividida em três áreas espe-
ciais: saúde, justiça e assistência social.

c. SQUARE O conceito de rede de enfrentamento à violên-
cia contra as mulheres diz respeito à atuação 
articulada apenas entre serviços governamen-
tais, não governamentais, visando ao desenvol-
vimento de estratégias efetivas de prevenção à 
violência praticada contra mulheres.

d. SQUARE A rede de enfrentamento tem por objetivos 
efetivar exclusivamente dois eixos previstos na 
Política Nacional de Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres – combate e prevenção.

e. Check-square A rede de atendimento faz referência ao con-
junto de ações e serviços de diferentes setores, 
que visam à ampliação e à melhoria da qua-
lidade do atendimento, à identificação e ao 
encaminhamento adequados das mulheres em 
situação de violência.
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21. Assinale a alternativa que apresenta de forma 
correta o procedimento para o atendimento das famí-
lias beneficiárias do Programa Bolsa-Família (PBF) e 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).

a. SQUARE A equipe da Proteção Social Básica, com base 
nas informações das famílias, deverá realizar, de 
forma exclusiva, a atualização do diagnóstico 
do território de abrangência do Sistema Único 
de Assistência Social.

b. SQUARE O órgão gestor municipal e da assistência social 
deverá disponibilizar, para cada Centro de Refe-
rência Especial de Assistência Social, a relação 
das famílias em descumprimento de condicio-
nalidades relacionado à retirada da criança ou 
adolescente do trabalho infantil.

c. Check-square O órgão gestor municipal da assistência social 
deverá disponibilizar para a equipe técnica da 
Proteção Social Básica a relação das famílias 
beneficiárias de modo territorializado.

d. SQUARE Apenas a equipe do Centro de Referência de 
Assistência Social deverá encaminhar, quando 
necessário, as famílias beneficiárias para as 
demais políticas públicas.

e. SQUARE Somente a equipe da Proteção Social Especial 
deve verificar se o descumprimento de condi-
cionalidade materializa a ocorrência de situa-
ções de vulnerabilidade e risco social, traçando 
estratégias de atendimento.

22. A gestão integrada dos serviços, benefícios e 
transferência de renda no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social tem como diretriz:

a. Check-square As seguranças afiançadas pela Política Nacional 
de Assistência Social.

b. SQUARE A responsabilidade da esfera exclusiva entre a 
esfera nacional e a estadual.

c. SQUARE A centralidade do atendimento socioassisten-
cial voltado apenas para crianças, idosos e pes-
soas com deficiência.

d. SQUARE Adotar somente os dados do Cadastro Único 
para realizar o diagnóstico de vulnerabilidades 
sociais.

e. SQUARE Favorecer a superação de situações de risco 
social vividas, exclusivamente para famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa-Família e usuá-
rios do Benefício de Prestação Continuada.

19. O Código de Ética de 1993 (CE/93), vigente até o 
momento, demarca o segundo momento da trajetória 
do projeto profissional do Serviço Social, possuindo 
uma perspectiva teórico-crítica sobre a sociedade de 
classes. É organizado por meio de princípios, deveres, 
direitos e proibições que orientam o comportamento 
ético profissional, ofertando seus objetivos ético-políti-
cos e, também, parâmetros para atuação do assistente 
social no cotidiano profissional (BARROCO; TERRA, 2012).

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. SQUARE O CE/93 indica princípios fundamentais a 
serem apreendidos pelos profissionais, e desta-
cam-se como princípios fundamentais somente 
o reconhecimento da liberdade, a defesa aos 
direitos humanos, a ampliação e consolidação 
da cidadania, a democracia, o favorecimento da 
equidade e a justiça social.

b. SQUARE A liberdade é destacada como valor político, a 
democracia como ético central e a emancipa-
ção como valor de caráter humano-genérico.

c. SQUARE O comprometimento com os direitos humanos 
por meio da ética ficou explícito quando os 
profissionais devem negar a reprodução dos 
valores conservadores e a moralidade fundada 
a partir do preconceito.

d. SQUARE O reconhecimento dos valores presentes no 
Código de Ética por parte dos assistentes sociais 
indicam intervenções pautadas exclusivamente 
no reconhecimento da emancipação humana.

e. Check-square É no referido código que se encontrará o con-
teúdo axiológico que dá subsídios para cons-
trução do novo projeto ético-político da pro-
fissão, que nega a sociabilidade de exploração 
do homem pelo homem posto pelo sistema 
capitalista.

20. É considerado serviço de Proteção Social Especial 
de Média Complexidade:

a. SQUARE Serviço de Acolhimento Institucional.
b. SQUARE Serviço de Acolhimento em República.
c. SQUARE Serviço de Proteção Social de Atendimento 

Integral à Família.
d. Check-square Serviço Especializado para  

Pessoas em Situação de Rua.
e. SQUARE Serviço de Proteção em Situação de  

Calamidade Pública e de Emergência.
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25. Os Benefícios Eventuais são previstos pela Lei 
Orgânica de Assistência Social (LOAS) e oferecidos 
pelos municípios aos cidadãos e às suas famílias que 
não têm condições de arcar por conta própria com o 
enfrentamento de situações adversas.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. SQUARE Em casos de confirmação de Vulnerabilidade 
Temporária, o benefício é voltado apenas para 
indivíduos, de forma a contribuir somente para 
o enfrentamento de situações de riscos, perdas 
e danos à integridade da pessoa.

b. SQUARE Os benefícios eventuais são de caráter impres-
cindível, prestados aos cidadãos e às famílias 
somente em virtude de nascimento, morte, 
situações de vulnerabilidade temporária.

c. Check-square A oferta desses benefícios também pode 
ocorrer por meio de identificação de pessoas 
e famílias em situação de vulnerabilidade nos 
atendimentos feitos pelas equipes da Assistên-
cia Social.

d. SQUARE A regulamentação dos Benefícios Eventuais 
e a organização do atendimento aos benefi-
ciários são responsabilidade dos municípios, 
que devem seguir os critérios e prazos esta-
belecidos pelas Secretarias Municipais de 
Assistência Social.

e. SQUARE Em casos de situação de morte o benefício visa 
atender às necessidades urgentes da família 
após a morte de um de seus provedores; aten-
der às despesas de urna funerária, velório e 
sepultamento, mesmo que haja no município 
outro benefício que garanta o atendimento a 
essas despesas.

26. No processo de adoção de critérios que delimi-
tam o universo do estudo que subsidia a pesquisa 
social, orientando a seleção do material, é correto 
afirmar a necessidade de:

a. Check-square Delimitar o parâmetro linguístico.
b. SQUARE Realizar a análise explicativa das soluções.
c. SQUARE Elaborar a síntese integradora das soluções.
d. SQUARE Delimitar a metodologia da pesquisa social.
e. SQUARE Aplicar o teste do instrumento de coleta das 

informações.

23. O que nem todo mundo sabe é que a exploração 
sexual (conhecida por muitas pessoas pelo termo 
prostituição infantil) é, sim, considerada uma das 
piores formas de trabalho infantil. A classificação está 
de acordo com a Lista TIP, instituída pelo Decreto 
no 6.481/2008, que regulamentou termos descritos na 
Convenção 182 da Organização Internacional do Tra-
balho (OIT) (Rede Peteca, 2019).

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. SQUARE Os abusos geralmente são cometidos por pes-
soas conhecidas da vítima e envolvem dinheiro.

b. SQUARE A naturalização da prática não tem a ver com 
a cultura de responsabilização da vítima pela 
violência sofrida.

c. SQUARE As campanhas de comunicação são as únicas 
estratégias de prevenção da exploração sexual 
utilizada no Brasil.

d. Check-square O enfrentamento ao abuso e à exploração 
sexual de crianças e adolescentes é realizado 
de forma articulada entre os órgãos que com-
põem o Sistema de Garantia de Direitos.

e. SQUARE A criança será ouvida muitas vezes, pela polí-
cia e pelo Judiciário, concomitantemente, por 
meio de profissionais que precisam ser capaci-
tados para promoverem as entrevistas com as 
crianças vítimas de violência.

24. É de competência da direção municipal do Sis-
tema de Saúde (SUS):

a. SQUARE Executar serviços somente nas áreas de vigilân-
cia epidemiológica, saneamento básico e saúde 
do trabalhador.

b. Check-square Normatizar complementarmente as ações e os 
serviços públicos de saúde no seu âmbito de 
atuação.

c. SQUARE Participar do planejamento e da organização 
da rede regionalizada e hierarquizada do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), em articulação 
exclusiva com o Conselho Municipal de Saúde.

d. SQUARE Participar no processo restrito de controle e 
avaliação das ações referentes às condições de 
trabalho.

e. SQUARE Colaborar na fiscalização das agressões ao meio 
ambiente que tenham repercussão sobre a 
saúde humana e atuar apenas junto aos órgãos 
municipais para controlá-las.
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29. O Marco Lógico constituí-se em um dos instru-
mentos de gestão de serviços, programas e projetos 
sociais utilizado de forma significativa no âmbito das 
políticas públicas.

Sobre esta ferramenta de gestão, é correto afirmar:

a. SQUARE Apresenta os elementos constituintes do ser-
viço, programa e/ou projeto e suas relações 
externas com todos os atores envolvidos.

b. SQUARE Constitui-se em um instrumento de gestão que, 
por si só, garante a qualidade da estratégia do 
serviço, do programa e/ou do projeto social.

c. SQUARE É constituído por apenas um conceito que, se 
utilizado de forma flexível e adequada a cada 
situação, viabiliza uma estratégia objetiva.

d. SQUARE Essa ferramenta tem o objetivo de organizar a 
estrutura do processo de execução do serviço, 
programa e/ou projeto social.

e. Check-square Viabiliza a elaboração de uma visão objetiva 
dos impactos gerados no caso de o projeto ter 
sucesso.

30. O Trabalho Social com famílias se configura em 
um conjunto de procedimentos realizados a partir de 
um conjunto de pressupostos éticos, conhecimentos 
teórico-metodológicos e técnico-operativos, com o 
objetivo de construir para a convivência, reconhe-
cimento de direitos e possibilidades de intervenção 
na vida social de um conjunto de pessoas unidas por 
laços consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade. 
(Secretaria do Estado de Assistência Social e Direitos 
Humanos, RJ).

Para que o trabalho social seja efetivado na prática, é 
necessário:

a. SQUARE Adoção exclusiva de abordagens 
metodológicas.

b. Check-square Conhecimento de território socioterritorial.
c. SQUARE Desenvolvimento de uma prática disciplinar 

entre os profissionais que compõem as equipes 
de referências.

d. SQUARE Conhecimento específico sobre os ciclos de 
vidas das famílias que compõem o território de 
abrangência.

e. SQUARE Compreensão de um ato exclusivamente metó-
dico realizado por meio do conhecimento da 
realidade social.

27. A Sra. Margarina era beneficiária do Programa 
Bolsa-Família e veio a falecer repentinamente.

Assinale a alternativa correta de como os familiares 
que conviviam com ela e dependiam do benefício 
devem proceder.

a. SQUARE A família só terá um novo responsável pela 
Unidade Familiar do Programa Bolsa-Família, 
se o responsável pelo cadastro do CADÚnico 
aprovar e indicar o próximo responsável para 
receber o benefício.

b. SQUARE Caso o usuário titular do Programa Bolsa-Fa-
mília vier a falecer, o benefício será cancelado 
automaticamente mediante apresentação da 
certidão de óbito.

c. SQUARE O novo responsável pela Unidade Familiar do 
Programa Bolsa-Família somente poderá rece-
ber o benefício quando o cartão magnético 
chegar em sua residência.

d. Check-square Os familiares devem apresentar a Certidão de 
Óbito para o gestor do Programa Bolsa-Família 
que irá trocar os dados da pessoa antiga pelos 
dados da nova pessoa no CadÚnico, o que oca-
sionará a mudança do titular automaticamente.

e. SQUARE Para que a família tenha um novo responsável 
pela Unidade Familiar do Programa Bolsa-Famí-
lia, a equipe do Centro de Referência de Assis-
tência Social deverá realizar visita domiciliar 
obrigatória.

28. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, é consi-
derado campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS):

a. SQUARE O desenvolvimento exclusivo de ações de 
saneamento básico.

b. Check-square A execução de assistência terapêutica integral, 
inclusive farmacêutica.

c. SQUARE A fiscalização apenas da produção de substân-
cias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

d. SQUARE A participação na fiscalização e no controle dos 
serviços de saúde do trabalhador restrito às 
instituições e empresas públicas.

e. SQUARE A revisão periódica da listagem oficial de doen-
ças originadas no processo de trabalho, tendo 
na sua elaboração a colaboração específica das 
universidades públicas.
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33. É objetivo do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS):

a. Check-square Estabelecer a gestão integrada de serviços e 
benefícios.

b. SQUARE Consolidar exclusivamente a gestão comparti-
lhada e o cofinanciamento entre os entes fede-
rativos que incidem na proteção social.

c. SQUARE Integrar unicamente a rede pública de serviços, 
programas, projetos e benefícios de assistência 
social.

d. SQUARE Definir os níveis de gestão, respeitadas 
somente as diversidades municipais.

e. SQUARE Afiançar de forma exclusiva a garantia de 
direitos.

34. São princípios fundamentais do Código de Ética 
do Assistente Social:

a. SQUARE Compromisso meramente com a qualidade dos 
serviços prestados à população.

b. SQUARE Garantia do pluralismo, tão somente através do 
respeito às correntes profissionais democráticas.

c. Check-square Ampliação e consolidação da cidadania, con-
siderada tarefa primordial de toda sociedade, 
com vistas à garantia dos direitos civis sociais e 
políticos das classes trabalhadoras.

d. SQUARE Posicionamento em favor da justiça social, que 
assegure exclusivamente a universalidade de 
acesso aos serviços relativos aos programas e 
às políticas sociais.

e. SQUARE Articulação apenas com os órgãos das entida-
des que representam a categoria profissional 
de Serviço Social que partilham dos princípios 
do Código de Ética (1993) e com a luta geral dos 
trabalhadores.

31. Sobre Planejamento desenvolvido no âmbito 
dos serviços, programas e projetos sociais, é correto 
afirmar:

a. SQUARE O programa define e delineia as ações de forma 
mais ampla, isto é, considera e propõe ações 
relacionadas à estrutura organizacional como 
um todo, orientando os demais níveis de deta-
lhamento das ações.

b. SQUARE Um plano podemos dizer que é o momento/
documento de setorização do programa e de 
referência para o projeto, que por sua vez pode 
ser entendido como o instrumento de maior 
nível de detalhamento das ações e de menor 
âmbito de abrangência.

c. Check-square O planejamento é operacionalizado e materiali-
zado por meio de planos, programas e projetos 
vinculados a uma ou mais áreas, setores ou 
políticas.

d. SQUARE O planejamento constitui-se em um ato pura-
mente técnico porque pressupõe a raciona-
lidade das ações ponderando uma série de 
condicionantes, dentre eles: prazos e recursos 
existentes.

e. SQUARE O planejamento é uma ferramenta totalmente 
neutra uma vez que contribui para a operacio-
nalização das ações, dos serviços, dos progra-
mas e dos projetos sociais.

32. É considerado objetivo do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos voltados para idosos 
com idade igual ou superior a 60 anos, que vivem em 
situação de vulnerabilidade social:

a. SQUARE Contribuir para a institucionalização de idosos, 
em especial, das pessoas com deficiência.

b. SQUARE Promover o acesso apenas aos benefícios 
sociais, fortalecendo a proteção social básica.

c. SQUARE Promover o acesso aos serviços setoriais, exclu-
sivamente das políticas de educação, saúde, 
cultura existentes no território.

d. SQUARE Possibilitar acessos, tão somente, a experiências 
e manifestações artísticas, culturais, com vistas 
ao desenvolvimento de novas sociabilidades.

e. Check-square Complementar o trabalho social com família, 
prevenindo a ocorrência de situações de risco 
social e fortalecendo a convivência familiar e 
comunitária.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

35. Uma pesquisa de cunho qualitativo apresenta 
determinadas especificidades.

Relacione abaixo as categorias a sua descrição:

Coluna 1 Categorias

1. Consciência Histórica
2. Identidade como o sujeito
3. Intrínseca e intrinsecamente ideológico
4. Essencialmente qualitativo

Coluna 2 Descrição

( ) veicula interesses e visões de mundo histori-
camente construídas e se submete e resiste 
aos limites dados pelos esquemas de domina-
ção vigente. (Minayo, 1994, p.21)

( ) já que a sociedade social é mais rica do que as 
teorizações e os estudos empreendidos sobre 
ela, porém isso não exclui o uso de dados 
quantitativos. (Minayo, 1994)

( ) não é apenas o pesquisador que lhe atribui 
sentido, mas a totalidade dos homens, na 
medida que se relaciona com a sociedade, e 
confere significados e intencionalidades a 
suas ações e construções teóricas. (Lima e 
Mioto, 2007,p.39)

( ) ao propor investigar as relações humanas, de 
uma maneira ou de outra, o pesquisador iden-
tifica-se com ele. (Lima e Mioto, 2007,p.39)

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 3 • 4 • 2
b. SQUARE 1 • 4 • 3 • 2
c. SQUARE 2 • 3 • 4 • 1
d. Check-square 3 • 4 • 1 • 2
e. SQUARE 4 • 3 • 1 • 2



Página 
em Branco.
(rascunho)

Página 
em Branco.
(rascunho)



Página 
em Branco.
(rascunho)

Página 
em Branco.
(rascunho)



.

S0
3

 A
ssistente Social

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

G R A D E  D E  R E S P O S TA S

município de

Bombinhas

Concurso Público
Venha trabalhar em Bombinhas



Campus Universitário • UFSC 
88040-900 • Florianópolis • SC

Fone/Fax: (48) 3953-1000 
http://www.fepese.org.br


