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Caderno  
de Prova

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.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção 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 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 comple-
to e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.
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16 16 de novembro

das 15h30 às 19h30

4 h de duração*

40 questões
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Conhecimentos Gerais (15 questões)

1. Sobre o texto, é correto afirmar:

1. O poema se estrutura em um jogo de compa-
rações e o poeta compara as duas partes de 
sua personalidade.

2. O verso “se sabe de repente” indica que o 
poeta não se conhece por inteiro e se surpre-
ende com ele mesmo, por vezes.

3. O verbo que dá título ao poema é intransitivo 
direto.

4. A palavra sublinhada na penúltima estrofe do 
poema é verbo no presente do indicativo.

5. Uma parte do poeta se espanta; outra almoça 
e janta. Temos aí um exemplo da mazela 
social em que vive o poeta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado 
tem correta análise morfológica registrada entre 
parênteses.

a. ( ) Severino, venha até minha sala. (conjunção)
b. ( ) Deus ao mar o perigo e o abismo deu. (artigo 

indefinido)
c. ( ) A vida precisa passar além do horizonte. 

(objeto indireto)
d. ( X ) “Tudo vale a pena, se a alma não é pequena”. 

(pronome indefinido)
e. ( ) São lágrimas de crocodilo. (substantivo 

coletivo)

Língua Nacional 5 questões

Leia o texto: um poema de Ferreira Gullar.

Está organizado em sete estrofes e cada linha é cha-
mada de verso.

Traduzir-se

Uma parte de mim 
é todo mundo; 
outra parte é ninguém: 
fundo sem fundo.

Uma parte de mim 
é multidão; 
outra parte estranheza 
e solidão.

Uma parte de mim 
pesa, pondera; 
outra parte 
delira.

Uma parte de mim 
almoça e janta; 
outra parte 
se espanta.

Uma parte de mim 
é permanente; 
outra parte 
se sabe de repente;

Uma parte de mim 
é só vertigem; 
outra parte, 
linguagem.

Traduzir uma parte 
na outra parte 

– que é uma questão 
de vida ou morte – 
será arte?
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5. Assinale a frase correta quanto à concordância 
verbal.

a. ( X ) Ele é um dos autores que viajou para Videira.
b. ( ) As casas, as ruas, as fábricas, tudo pareciam 

pura poluição.
c. ( ) Sempre houveram nesta cidade homens de 

bem e serviço de valor.
d. ( ) Neste ano, fazem vinte anos que não vejo 

meus parentes.
e. ( ) Duas horas são muito para esta espera.

Conhecimentos Gerais 5 questões

6. Leia a notícia:

Em entrevista ao Fantástico, o ex-técnico da NSA 
afirma que gostaria de receber convite, mas nega ter 
oferecido informações em troca da acolhida.

[…]

Nunca vou trocar informações por asilo e também não 
acredito que o governo brasileiro faria isso.

Adaptado de: O Estado de São Paulo. 22/12/2013.  
Disponível em: http://internacional.estadao.com.br/noticias/
geral,aceitaria-viver-no-brasil-

A notícia acima diz respeito a um personagem que 
ganhou grande notoriedade o ano passado. O perso-
nagem e a razão pela qual ganhou notoriedade são:

a. ( ) Vladimir Putin: divulgação de documentos 
secretos do Pentágono.

b. ( ) Vladimir Putin: defender a invasão da Ucrânia, 
para resguardar os interesses russos na 
Crimeia.

c. ( ) Julian Assange: divulgação de espionagem, 
pela NSA (Agência de Segurança Nacional), de 
pessoas e governos fora e dentro dos Estados 
Unidos.

d. ( ) Edward Snowden: divulgação de documentos 
secretos do governo americano, que publicou 
em um site na Internet.

e. ( X ) Edward Snowden: a denúncia de que uma 
agência de informações do governo dos 
Estados Unidos estaria espionando pessoas e 
governos aliados daquele país.

3. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, fazendo a correta 
classificação das conjunções subordinadas adverbiais.

Coluna 1 Classificação

1. temporal
2. concessiva
3. final
4. causal
5. consecutiva

Coluna 2 Colocações

( ) Embora o engenheiro aparecesse, as obras 
não tiveram sequência.

( ) Faço votos para que sejam felizes.
( ) Foi tão enfadonha a palestra que muitos 

cochilavam.
( ) Como ia muito distraído, pisou no cordão de 

isolamento da obra.
( ) Logo que o vi, lembrei-me de seu pai.

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

a. ( ) 2 • 3 • 5 • 1 • 4
b. ( X ) 2 • 3 • 5 • 4 • 1
c. ( ) 3 • 2 • 5 • 4 • 1
d. ( ) 5 • 3 • 2 • 1 • 4
e. ( ) 5 • 3 • 4 • 2 • 1

4. Vício de linguagem é caracterizado quando, na 
redação de uma frase, comete-se uma infração à 
norma culta.

Assinale a alternativa em que um vício de linguagem 
acontece.

a. ( ) A polícia interveio naquele assalto.
b. ( ) É uma exceção este deferimento feito pelo juiz.
c. ( ) Houve muitos acidentes nas rodovias federais 

neste final de ano.
d. ( ) Faltaram recursos para a finalização das obras.
e. ( X ) Os cidadões de Videira são trabalhadores.
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10. O noticiário internacional vem dando grande 
destaque às ações de um grupo jhadista, considerado 
terrorista por muitos países e autoproclamado um 
Califado, que pretende conquistar grande parte do 
Oriente Médio.

O grupo a que se refere a afirmação é o(a):

a. ( X ) Estado Islâmico.
b. ( ) Jihad Islâmico da Palestina.
c. ( ) Brigada dos Mártires do Al Aqsa.
d. ( ) Harakat ul-Mujahidin.
e. ( ) Hizbollah.

Noções de Informática 5 questões

11. Com relação ao BR Office 2.0 Writer, utilizado para 
edição de textos, considere as seguintes afirmativas:

1. Permite enviar um documento por e-mail 
através da opção (Arquivo  Enviar  
Documento como E-mail).

2. Permite exportar somente um intervalo de 
páginas como PDF no lugar do documento 
inteiro.

3. Permite enviar somente um intervalo de pági-
nas por e-mail como um novo documento do 
Writer.

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

7. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), a população estimada de 
Videira, em 2014, é de:

a. ( ) Entre 20 a 35 mil habitantes.
b. ( ) Aproximadamente 25 mil habitantes.
c. ( X ) Cerca de 50 mil habitantes.
d. ( ) Cerca de 75 mil habitantes.
e. ( ) Aproximadamente 100 mil habitantes.

8. Em dezembro de 2002, Videira recebeu oficial-
mente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa 
Catarina a denominação de:

a. ( ) “Capital Oestina do Turismo”.
b. ( X ) “Capital Catarinense da Uva e Berço da 

Perdigão”.
c. ( ) “Capital Catarinense da Uva e Berço da 

Suinocultura Catarinense”.
d. ( ) “Terra do Vinho e dos Imigrantes 

Italo-Germânicos”.
e. ( ) “Cidade do Vinho e da Perdigão”.

9. Analise a afirmação abaixo a respeito da economia 
de Videira.

Cerca de     do movimento econômico de Videira 
decorre da criação e abate de aves e suínos.  
A            e a criação de gado leiteiro 
também são importantes atividades econômicas do 
município.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. ( ) 15% • Agricultura
b. ( ) 25% • Indústria
c. ( ) 50% • Indústria
d. ( X ) 75% • Agricultura
e. ( ) 95% • Metalurgia
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14. Ao editar uma planilha no MS Excel 2007 em por-
tuguês, deseja-se inserir o mesmo valor numérico em 
um conjunto de nove células. Para tanto, o intervalo é 
selecionado, e o valor numérico é digitado e aparece 
na primeira célula do intervalo selecionado.

Para que o Excel replique o valor para as demais células 
do intervalo, deve-se pressionar, ao concluir a inserção 
do valor pretendido:

a. ( X ) Ctrl + Enter
b. ( ) Shift + Enter
c. ( ) Botão do Windows + Enter
d. ( ) Alt + Shift + Enter
e. ( ) Alt + Enter

15. Necessita-se, muitas vezes, conhecer a versão 
do sistema operacional que está sendo executado 
no computador, e também o índice de experiência 
do Windows, para instalar novos aplicativos, verificar 
compatibilidade, dentre outros motivos.

Assinale a alternativa que permite verificar a versão 
do sistema operacional, assim como o índice de 
experiência do Windows, em um sistema Windows 7 
Professional em português.

Considere a exibição dos itens do Painel de Controle 
por Categoria.

a. ( ) Menu Iniciar  Computador
b. ( ) Menu Iniciar  Computador  Sistema
c. ( ) Painel de Controle  Computador  Sistema
d. ( ) Painel de Controle  Hardware e Windows  

Sistema
e. ( X ) Painel de controle  Sistema e Segurança  

Sistema

12. São formas de exibição do aplicativo calculadora 
presente no Windows 7 professional em português.

1. Normal
2. Científica
3. Programador
4. Estatística

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. ( ) São corretos apenas os itens 2 e 3.
b. ( ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
c. ( ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
d. ( X ) São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

13. Com relação à transposição de dados do MS Excel 
2007 em português, assinale a alternativa correta.

a. ( ) Na versão 2007, o Excel permite a transposi-
ção de colunas, mas não de linhas.

b. ( ) Se as células transpostas contiverem fórmulas, 
o Excel exibirá uma mensagem de erro e não 
realizará a transposição dos dados.

c. ( X ) Se as células transpostas contiverem fórmulas, 
essas fórmulas serão transportas e as referên-
cias de células aos dados em células transpos-
tas serão ajustadas automaticamente.

d. ( ) Se as células transpostas contiverem fórmulas, 
essas fórmulas serão transportas, mas as refe-
rências de células aos dados em células trans-
postas deverão ser ajustadas manualmente

e. ( ) Se as células transpostas contiverem fórmulas, 
estas não serão transpostas, mas serão real-
çadas pelo Excel para que o usuário faça os 
ajustes necessários.
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16. De acordo com a Lei Complementar no 129/12 
– Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Videira, assinale a alternativa correta.

a. ( ) Reversão é a reinvestidura do servidor estável 
no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo 
resultante de sua transformação, quando 
invalidada a sua demissão por decisão judicial, 
com ressarcimento de todas as vantagens.

b. ( ) Reintegração é o retorno à atividade de servi-
dor aposentado no serviço público por invali-
dez, quando a Junta Médica Oficial do Instituto 
de Previdência Social dos Servidores Públicos 
do Município de Videira (INPREVID) declarar 
insubsistentes os motivos da aposentadoria.

c. ( ) Readaptação é o retorno à atividade de servi-
dor aposentado no serviço público por invali-
dez, quando a Junta Médica Oficial do Instituto 
de Previdência Social dos Servidores Públicos 
do Município de Videira (INPREVID) declarar 
insubsistentes os motivos da aposentadoria.

d. ( X ) Readaptação é a designação do servidor efe-
tivo para cargo de atribuições e responsabili-
dades compatíveis com a limitação que tenha 
sofrido em sua capacidade física ou mental, 
verificada em inspeção médica procedida pela 
Junta Médica Oficial, mandada realizar pelo 
Município, após manifestação do Secretário 
Municipal de Administração.

e. ( ) Reversão é a designação do servidor efetivo 
para cargo de atribuições e responsabilida-
des compatíveis com a limitação que tenha 
sofrido em sua capacidade física ou mental, 
verificada em inspeção médica procedida pela 
Junta Médica Oficial, mandada realizar pelo 
Município, após manifestação do Secretário 
Municipal de Administração.

Conhecimentos Específicos (25 questões)

17. De acordo com a Lei Complementar no 129/12 
– Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Videira, a remoção por permuta é a troca do local do 
exercício laboral entre dois servidores detentores 
de cargo de provimento efetivo que se compro-
metem, reciprocamente, a assumir as atividades 
desempenhadas.

Poderá solicitar remoção por permuta o servidor efe-
tivo que:

a. ( ) esteja em processo de readaptação.
b. ( ) esteja cumprindo estágio probatório.
c. ( X ) estiver no efetivo exercício da função.
d. ( ) esteja respondendo processo administrativo 

disciplinar.
e. ( ) tenha sido, nos dois anos anteriores à data do 

requerimento, removido por permuta.

18. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Videira, o Prefeito poderá solicitar urgência para apre-
ciação de projetos de sua iniciativa, considerados rele-
vantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de:

a. ( X ) 30 dias.
b. ( ) 45 dias.
c. ( ) 50 dias.
d. ( ) 60 dias.
e. ( ) 90 dias.

19. De acordo com a Lei Complementar no 129/12 
– Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Videira, quando não puder comparecer ao serviço por 
doença ou força maior, o servidor é obrigado a comu-
nicar sua ausência à sua chefia imediata no prazo de:

a. ( ) 12 horas.
b. ( ) 20 horas.
c. ( ) 24 horas.
d. ( ) 36 horas.
e. ( X ) 48 horas.
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21. Vicente de Paula Faleiros (2005), ao discorrer 
sobre o Movimento de Reconceituação, afirma que “a 
mobilização social e política da sociedade e a mobili-
zação dos assistentes sociais põem em relevo a crise 
da profissão nos meados dos anos sessenta do século 
XX: sua desqualificação no mundo científico-acadê-
mico, sua inadequação ‘metodológica’ com a divisão 
em Serviço Social de caso, Serviço Social de grupo e 
desenvolvimento de comunidade e a ausência de uma 
teorização articulada. Suas práticas mais significativas 
se faziam longe dos graves problemas sociais, sem 
consonância com as necessidades concretas do povo”.

Segundo o autor, o Movimento de Reconceituação 
significou:

1. O questionamento ao Serviço Social tradicio-
nal, a introdução do marxismo na formação 
acadêmica e a necessidade de construção de 
um projeto político de aliança de intelectuais 
com os dominados, explorados e oprimidos.

2. Um momento de ruptura com o Serviço Social 
tradicional, mas sem que houvesse alcançado 
as instituições e a maioria dos profissionais.

3. Um movimento decorrente de uma crise 
endógena ao Serviço Social latino-americano 
e da necessidade de articulação entre o fazer 
profissional e o debate científico.

4. A instauração de um pensamento crítico no 
Serviço Social, resultado de um processo his-
tórico complexo de lutas, resistência ao impe-
rialismo e à ordem dominante e organização 
das classes subalternas.

5. Um processo de construção de uma teoria 
própria do Serviço Social para atender às par-
ticularidades das expressões da questão social 
na América Latina.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

20. Ao discorrer sobre o processo sócio-histórico 
de emergência do Serviço Social no Brasil, Marilda 
Iamamoto (1992) afirma que a profissão surge como 
parte de um movimento social amplo, em resposta às 
novas determinações da “questão social” no âmbito 
do capitalismo monopolista, com uma justificação 
teórico-ideológica e compromissos sociopolíticos com 
o reformismo conservador.

Para a autora, o Serviço Social, nessa fase:

a. ( X ) Não se caracteriza como uma nova forma de 
exercer a caridade, pois, atuando em entida-
des filantrópicas privadas, através do Estado, 
propõe uma ação educativa com a família 
trabalhadora, numa linha não apenas curativa, 
mas preventiva dos problemas sociais.

b. ( ) Atua na organização da população operária, 
no sentido de reforçar sua participação no 
enfrentamento aos antagonismos de classe 
e na ampliação ao atendimento de suas 
demandas.

c. ( ) Elege a família como núcleo fundamental 
do trabalho profissional e como referência 
na apreensão da vida em sociedade, tendo 
como horizonte a emancipação social de seus 
membros.

d. ( ) Entende os indivíduos como seres únicos e 
particulares, com potencialidades a serem 
desenvolvidas e estimuladas, levando-se em 
conta as bases materiais de sua existência.

e. ( ) Compreende a “questão social” como um con-
junto de desigualdades sociais presentes no 
cotidiano da classe operária e das ações por 
ela mobilizadas para reconhecimento de seus 
direitos.
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23. Uma nova proposta entre Estado e Organizações 
da Sociedade Civil entrou em vigor através da Lei 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que regulamenta 
a parceria entre Governo e Terceiro Setor. Tal ato nor-
mativo ficou conhecido como Marco Regulatório das 
OSC (Organização Social Civil), definindo regras claras 
e objetivas para as parcerias a serem firmadas entre 
essas organizações e o Governo Federal, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios.

A nova Lei institui:

1. Normas gerais para as parcerias voluntárias, 
envolvendo ou não transferências de recursos 
financeiros, estabelecidas pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios 
e respectivas autarquias e fundações.

2. Normas referentes a empresas públicas e 
sociedades de economia mista prestadoras 
de serviço público e suas subsidiárias, com 
organizações da sociedade civil, em regime 
de mútua cooperação, para a consecução de 
finalidades de interesse público.

3. Diretrizes para a política de colaboração com 
as organizações da sociedade civil.

4. O conceito de organização da sociedade civil 
como pessoa jurídica de direito privado sem 
fins lucrativos.

5. O termo de colaboração e o termo de 
fomento no âmbito da administração pública.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

22. José Paulo Netto (1990), ao analisar o processo 
de renovação do Serviço Social no Brasil, considera 
que a perspectiva da intenção de ruptura provocou 
a renovação crítico-analítica da profissão, viabilizada 
pelo desenvolvimento teórico, pelos novos aportes 
no nível prático-operativo, citando como exemplos a 
circunscrição de formas alternativas de intervenção, 
no bojo das políticas sociais, junto aos movimentos 
sociais, e a reorientação do desempenho profissional 
no marco da assistência pública.

Nesse contexto, para o autor, a perspectiva de inten-
ção de ruptura tem sua maior significação:

a. ( ) Na modernização das representações profis-
sionais, superando prática e teoricamente o 
Serviço Social tradicional, confrontando ideias 
e concepções antes não registradas no âmbito 
da profissão.

b. ( ) Na ampliação do intercâmbio com as ciências 
sociais aplicadas e nos novos aportes teóricos 
trazidos à formação profissional com o desen-
volvimento dos métodos e do instrumental 
técnico-operativo.

c. ( X ) Na relação estabelecida entre Serviço Social 
e modernidade, mediante o reconhecimento 
dos projetos societários diferenciados das clas-
ses e dos parceiros sociais, a compreensão da 
dinâmica entre classes/sociedade civil/Estado, 
a laicização do desempenho profissional, bem 
como a assunção da condição mercantilizada 
dos serviços prestados pelo profissional.

d. ( ) No entendimento do Serviço Social enquanto 
trabalho, vinculado à “execução terminal das 
políticas sociais” no contexto do capitalismo 
monopolista.

e. ( ) Na ampliação do debate relativo ao signifi-
cado e à direção social da prática profissional, 
especialmente no campo das políticas sociais, 
entendidas não mais pela via do assistencia-
lismo, mas como instrumentos de redistribui-
ção de renda.
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26. Dentre as deliberações aprovadas na IX Conferência 
Nacional de Assistência Social, em 2013, destacam-se as 
relativas à gestão do SUAS: vigilância socioassistencial, 
processos de planejamento, monitoramento e avaliação.

Tais deliberações compreendem:

1. Regulamentar e implantar as equipes de 
referência da vigilância socioassistencial dos 
Estados e Municípios, considerando seus 
portes.

2. Garantir que as despesas da Assistência Social 
(Lei 8742/93) sejam objeto de limitação de 
empenho tendo em vista o cumprimento da 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. Criar sistema de acompanhamento das metas 
pactuadas para o aprimoramento da gestão 
do SUAS.

4. Garantir apoio técnico e recurso financeiro 
específico e permanente do governo federal 
para a implementação dos núcleos municipais 
de Vigilância Socioassitencial.

5. Construir indicadores de qualidade da oferta 
de serviços que expressem a participação e 
organização dos usuários como um dos resul-
tados do trabalho.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

24. O Código de Ética de 1993 defende como princí-
pios fundamentais:

1. A liberdade, a autonomia, a emancipação e a 
plena expansão dos indivíduos sociais.

2. A defesa intransigente dos direitos humanos, 
a ampliação e a consolidação da cidadania.

3. O aprofundamento da democracia, o posiciona-
mento em favor da equidade e da justiça social 
e a universalidade no acesso aos bens e serviços 
relativos aos programas e políticas sociais.

4. A opção por um projeto profissional vincu-
lado à construção de um Estado pluralista, na 
defesa do bem comum e na ampliação dos 
direitos civis e sociais.

5. A garantia do pluralismo e do compromisso 
com o constante aprimoramento intelectual.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

25. O assistente social, em seu cotidiano profissional, 
depara-se com diferentes situações-limite. Um exem-
plo é a questão do aborto. Diante de um atendimento 
a uma adolescente que provocou aborto, um assis-
tente social presencia o desrespeito e a humilhação 
com que seu colega trata tal situação.

Qual a postura prevista pelo Código de Ética do Serviço 
Social, de 1993, a ser tomada pelo profissional neste 
caso?

a. ( ) Advertir o colega, indicando a ação correta.
b. ( X ) Denunciar o colega aos órgãos competentes.
c. ( ) Discutir a rotina institucional em casos dessa 

natureza.
d. ( ) Conversar com a adolescente, desculpando a 

posição do colega.
e. ( ) Encaminhar a adolescente para o serviço 

psicológico.
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28. Marilda Iamamoto, em sua obra Serviço Social em 
tempo de capital fetiche (2007), discute as condições 
que circunscrevem o trabalho do assistente social na 
dinâmica das relações sociais vigentes na sociedade 
contemporânea.

A autora considera que:

1. O exercício profissional é polarizado pela 
trama de relações e interesses sociais, parti-
cipando de um processo que permite tanto a 
continuidade da sociedade de classes quanto 
as possibilidades de sua transformação.

2. O exercício profissional exige um sujeito pro-
fissional que tenha competências para propor 
e negociar com a instituição os seus projetos 
e atribuições profissionais.

3. A sociabilidade capitalista contemporânea, 
fortemente impregnada nas relações entre 
Estado e sociedade, subordina o trabalho do 
assistente social aos princípios neoliberais.

4. A sociedade civil deve ser entendida como 
espaço para canalizar as demandas não aten-
didas pelo Estado.

5. O exercício profissional exige uma análise 
crítica e teoricamente fundamentada do tra-
balho realizado, sendo este indissociável dos 
projetos societários mais amplos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

27. O planejamento estratégico vem sendo retomado 
nos debates atuais com renovada importância nos con-
textos sociopolítico e institucional, nos âmbitos local, 
nacional e mundial, na administração pública e no setor 
privado, espaços de atuação dos Assistentes Sociais.

De acordo com Teixeira (2009), nesta perspectiva, os 
seguintes procedimentos fazem parte do exercício de 
planejar:

1. Identificação do “terreno” ou “cenário” em que 
se desenvolverão a ação e suas tendências.

2. Identificação de “aliados”, “oponentes”, “inte-
ressados”, “neutros” e, em alguns casos, até 

“inimigos”, mapeando a natureza e a consciên-
cia de seus vínculos.

3. Identificação do perfil das forças em con-
fronto, seus recursos, suas técnicas, suas alian-
ças (em magnitude e qualidade) e sua capaci-
dade operacional.

4. Identificação do tempo disponível (luta).
5. Viabilização de recursos, regulação de pro-

cessos, resultados, benefícios e serviços 
esperados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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30. A família tem ocupado lugar central nas políticas 
sociais públicas na atualidade, sob várias perspectivas: 
a responsabilização da família pela sua condição de 
pobreza, concepções estereotipadas e tradicionais de 
família e dos papeis familiares, através de orientações 
moralistas e padrões pré-estabelecidos, a família como 
coparticipante do Estado pelo bom funcionamento da 
sociedade, a família como provedora de afeto, sociali-
zação, apoio mútuo e proteção, dentre outras.

Na Política Nacional de Assistência Social (PNAS), a 
família é entendida como:

a. ( ) Um conjunto de pessoas que necessita de pro-
teção do Estado para superar sua condição de 
pobreza, mas que é capaz de ser reestruturado 
e empoderado para prover suas necessidades.

b. ( ) Eixo estruturante do SUAS, configurando-
-se como unidade principal no atendimento 
e provisão do bem-estar de seus membros, 
embora contando com a parceria do Estado e 
de instituições socioassistenciais.

c. ( ) Um grupo vulnerável e superexplorado que, 
em situações de pobreza e miséria, necessita 
da ajuda do Estado, dos serviços advindos 
da esfera sociocomunitária e das parcerias 
público-privado.

d. ( X ) Um conjunto de pessoas unidas por laços con-
sanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade; 
independentemente dos formatos ou mode-
los que assume, é mediadora das relações 
entre os sujeitos e a coletividade, delimitando, 
continuamente, os deslocamentos entre o 
público e o privado, bem como geradora de 
modalidades comunitárias de vida.

e. ( ) Um núcleo fundamental ao processo de 
desenvolvimento, havendo, por isso, a neces-
sidade de capacitá-la no planejamento fami-
liar e no manejo dos riscos, criando condições 
para o ingresso de seus membros no mercado 
de trabalho.

29. Uma das teorias de compreensão da gênese da 
pobreza na atualidade está relacionada ao “risco social”.

Em seu livro Pobreza e Serviço Social (2013), Luana 
Siqueira discute essa questão, afirmando:

1. O “risco social” geralmente é vinculado 
aos segmentos mais pobres da classe 
trabalhadora.

2. A ideia de “risco social” desloca para os sujei-
tos a centralidade da contradição de classes 
nas manifestações da questão social.

3. Em contextos de avanço da ofensiva neolibe-
ral, as formas de controle dos “riscos sociais” 
apresentam-se pautadas na solidariedade e 
nas ações individuais, exemplos pessoais para 
resolver os problemas supostamente ocasio-
nados por outros indivíduos.

4. A ideia de risco social culpa os indivíduos 
pelas manifestações da questão social, seja 
em sua origem ou em sua solução.

5. “Risco social” passa a ser ponto de interesse ou 
demanda para o capital quando se apresenta 
como risco econômico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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32. A avaliação de políticas sociais públicas tem sido 
tratada a partir de várias correntes teóricas, sendo 
objeto de inúmeros debates na literatura contempo-
rânea, de forma bastante divergente. Constitui-se, no 
entanto, elemento fundamental no aprimoramento da 
gestão pública. É consenso entre vários autores que a 
avaliação tem como principal objetivo aferir os resul-
tados de um determinado processo.

Para Boschetti (2009), a avaliação pressupõe:

a. ( X ) Apreciar ou estimar o merecimento, a gran-
deza, a intensidade ou força de uma política 
social diante da situação a que se destina; 
estabelecer uma relação de causalidade entre 
um programa e seu resultado, seu fracasso e/
ou sucesso, tendo como parâmetro a relação 
entre objetivos, intenção, desempenho e 
alcance dos mesmos.

b. ( ) Reconstruir as características de uma política 
particular, as relações entre público e privado, 
as formas de financiamento, as modalidades 
de prestação de serviços e as possibilidades 
de desempenho institucional.

c. ( ) Examinar o quadro institucional, os traços 
constitutivos da política analisada, observar 
e criticar minuciosamente suas partes e com-
ponentes, tendo em vista a necessidade de 
prestação de contas aos recursos investidos.

d. ( ) Ser utilizada como instrumento de persuasão 
para mobilizar o apoio para a posição que os 
tomadores de decisão já têm sobre as mudan-
ças necessárias na política ou programa, mas 
que necessita do consenso da maioria.

e. ( ) Analisar e socializar os resultados de progra-
mas e projetos, identificando a capacidade 
de gerenciamento do Estado, a relação custo-

-benefício e a satisfação dos clientes.

31. Um dos programas de enfrentamento à pobreza e 
da garantia de direitos em desenvolvimento no Brasil, 
nas últimas décadas, é o Bolsa-Família.

Nas análises realizadas por Maria Ozanira Silva e Silva 
(2013), tal programa não vem atingindo seus objetivos, 
devido:

1. À frágil articulação com uma política macroe-
conômica sustentável e com a redistribuição 
de renda.

2. À frágil articulação dos três níveis de governo, 
destes com a sociedade e entre os programas 
(intersetorialidade).

3. À frágil articulação da transferência monetária 
baseada unicamente em critérios da renda 
para a definição dos pobres.

4. À falta de acesso e à baixa qualidade dos ser-
viços prestados pelo Estado.

5. À insuficiência do Bolsa-Família, para tirar as 
famílias da pobreza na maioria dos casos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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34. A Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS/2004) estabelece uma nova lógica de  
planejamento e gestão da Assistência Social.

De acordo com a PNAS, é correto afirmar:

a. ( ) O Sistema Nacional de Informação do SUAS 
é uma deliberação do Governo Federal, 
cabendo às esferas estaduais e municipais a 
responsabilidade por sua implementação.

b. ( ) A utilização de novas tecnologias, como infor-
mática, banco de dados, redes articuladas de 
serviços, faz parte de uma estrutura político-

-institucional, permitindo a verticalização das 
ações e a participação dos usuários.

c. ( X ) A implantação de políticas articuladas de 
informação, monitoramento e avaliação pro-
move novos patamares de desenvolvimento 
da política de Assistência Social no Brasil, 
favorecendo a participação, o controle social e 
a gestão otimizada da política.

d. ( ) As novas tecnologias de informação apro-
fundam a perspectiva gerencial das políticas 
sociais públicas, materializada nas três esferas 
de governo, centrando-se no aprimoramento 
da seleção socioeconômica dos usuários e na 
otimização de recursos.

e. ( ) O GeoSUAS, dada sua finalidade de contri-
buir para a captação de dados na gestão e 
no monitoramento do SUAS, tem seu acesso 
permitido apenas aos gestores das três esferas 
de governo.

33. De acordo com Fagnani (1998), a análise do finan-
ciamento e gasto no âmbito das políticas sociais é de 
fundamental importância no processo de avaliação.

A avaliação da estrutura orçamentária permite:

1. Compreender seus impactos no alcance de 
direitos, analisar se o montante de gastos 
possui caráter regressivo ou progressivo e 
identificar “quem paga a conta” na garantia 
das políticas sociais.

2. Identificar a distribuição dos recursos entre 
programas, projetos, benefícios e serviços 
integrantes de uma política social e as priori-
dades estabelecidas.

3. Identificar a distribuição federativa/geográfica 
dos recursos entre estados e municípios e o 
montante destinado a cada região de acordo 
com os índices socioeconômicos locais.

4. Analisar a magnitude dos gastos de forma 
longitudinal para demonstrar o comporta-
mento dos mesmos, pelo menos durante três 
anos, com vistas à redução das desigualdades 
sociais, à redistribuição de renda e à realoca-
ção de recursos.

5. Identificar a origem dos recursos (tributos 
municipais, estaduais, federais), bem como se 
os mesmos estão alocados em rubricas espe-
cíficas nas leis orçamentárias e se há vincula-
ção entre receitas e despesas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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36. De acordo com a NOB-SUS/1996, a atenção à 
saúde abrange todo o conjunto de ações levadas a 
efeito pelo SUS, em todos os níveis de governo, com-
preendendo vários campos de atuação, como:

1. O das intervenções ambientais, em seu sen-
tido mais amplo, incluindo as relações e as 
condições sanitárias nos ambientes de vida e 
de trabalho, o controle de vetores e hospedei-
ros e a operação de sistemas de saneamento 
ambiental.

2. O das políticas externas ao setor da saúde, 
que interferem nos determinantes sociais do 
processo saúde-doença das coletividades, 
tendo como partes importantes questões 
relativas às políticas macroeconômicas, ao 
emprego, à habitação, à educação, ao lazer e à 
disponibilidade e qualidade dos alimentos.

3. O da promoção, articulação e controle da polí-
tica e dos planos de saúde no âmbito ambu-
latorial e hospitalar, mediante a celebração de 
convênios, acordos e protocolos nacionais e 
internacionais relativos à saúde.

4. O de saneamento, meio ambiente, vigi-
lância sanitária e farmacoepidemiologia e 
demais ações que interferem no processo 
saúde-doença de indivíduos e coletividades, 
incluindo a população indígena.

5. O da assistência, cujas atividades são dirigi-
das às pessoas, individual ou coletivamente, 
prestada em âmbito ambulatorial e hospitalar, 
bem como em outros espaços, especialmente 
no domiciliar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

35. De acordo com Reichelis (1998), os Conselhos de 
Direitos e de Políticas Públicas, desde a sua criação, 
vêm contribuindo para a implementação de uma 
nova interlocução pública, pautada nos seguintes 
elementos:

1. Controle social, tendo em vista a participação 
da sociedade civil na formulação e na revisão 
das decisões pactuadas.

2. Representação de interesses coletivos 
mediante a constituição de sujeitos sociais ati-
vos, que se apresentam na cena política a par-
tir da qualificação de demandas coletivas, em 
relação às quais exercem papel de mediadores.

3. Democratização das ações, ampliação da par-
ticipação e dos fóruns de decisão política.

4. Cultura política para avanço das práticas 
democráticas e das relações entre Estado e 
sociedade.

5. Visibilidade na publicização das informações 
que orientam as decisões políticas, não ape-
nas para os segmentos diretamente envolvi-
dos no âmbito da esfera pública.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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38. De acordo com a PNAS-2004, o conceito de Base 
de Organização do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) compreende:

1. Um modelo de gestão, descentralizado e 
participativo, com regulação e organização 
em todo o território nacional das ações 
socioassistenciais.

2. Serviços, programas, projetos e benefícios, 
tendo como foco prioritário a atenção às famí-
lias, seus membros e indivíduos e o território 
como base de organização, que passam a ser 
definidos pelas funções que desempenham, 
pelo número de pessoas que dele necessitam 
e sua complexidade.

3. Gestão compartilhada e cofinaciamento da 
política pelas três esferas de governo, com 
participação e mobilização da sociedade civil.

4. Definição clara de competências técnico-
-políticas da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios.

5. Serviços, programas e projetos de atenção a 
famílias e indivíduos, organizados em rede, 
tendo em vista o atendimento de metas seto-
riais, de acordo com as especificidades do 
território.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

37. De acordo com a Lei no 8.069, de 13 de julho 
de 1990, conhecida como Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), é correto afirmar, em relação à colo-
cação de criança ou adolescente em família substituta:

a. ( ) A colocação em família substituta estrangeira 
é aceita em qualquer modalidade de adoção, 
desde que com o consentimento da criança 
ou do adolescente.

b. ( X ) Esta ocorre mediante guarda, tutela ou ado-
ção, independentemente da situação jurídica 
da criança ou adolescente, sendo este ouvido 
sempre que possível, e tendo sua opinião 
devidamente considerada.

c. ( ) Na apreciação do pedido de colocação em 
família substituta, a opinião da criança ou 
adolescente não deve ser levada em conta, 
tendo em vista as consequências para o seu 
desenvolvimento.

d. ( ) A colocação em família substituta permite a 
transferência da criança ou do adolescente a 
entidades governamentais ou não governa-
mentais, desde que previamente ouvida sua 
opinião.

e. ( ) Crianças e adolescentes cujos pais tenham 
sido destituídos do poder familiar terão tuto-
res escolhidos por equipe multiprofissional 
e serão incluídos em programa de colocação 
familiar.
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40. Os pressupostos históricos e teórico-metodoló-
gicos que fundamentam a direção social do projeto 
profissional do Serviço Social a partir dos anos 1990 
congregam:

a. ( ) Um conjunto de teorias sociais pluralistas vol-
tadas à compreensão da estrutura capitalista 
e às particularidades do ser social.

b. ( ) A teoria marxista gramsciana e lukasciana 
como fundamento para compreender e atuar 
frente às novas expressões da questão social.

c. ( ) Um conjunto de princípios e orientações teóri-
cas e técnico-operativas, fundamentais à com-
preensão dos diferentes espaços de atuação 
dos Assistentes Sociais na contemporaneidade.

d. ( X ) Um conjunto de fundamentos teórico-meto-
dológicos e ético-políticos para conhecer o ser 
social enquanto totalidade histórica, essen-
ciais à compreensão da sociedade burguesa 
em seu movimento contraditório.

e. ( ) Um conjunto de conhecimentos teórico-
-metodológicos e ético-políticos para conhe-
cer as demandas dos trabalhadores e articulá-

-las em políticas sociais.

39. O Programa Nacional de Direitos Humanos – 
PNDH-3, define os eixos orientadores, as diretrizes, os 
objetivos estratégicos e as ações programáticas da 
política de Direitos Humanos no Brasil.

Dentre as ações programáticas destacam-se:

1. Erradicar o trabalho infantil, bem como todas 
as formas de violência e exploração sexual de 
crianças e adolescentes nas cadeias produti-
vas, com base em códigos de conduta e no 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Avançar na implantação da reforma agrária, 
como forma de inclusão social e acesso aos 
direitos básicos, de forma articulada com as 
políticas de saúde, educação, meio ambiente 
e fomento à produção alimentar.

3. Fomentar o debate sobre a expansão de 
plantios de monoculturas que geram impacto 
no meio ambiente e na cultura dos povos e 
comunidades tradicionais.

4. Fortalecer políticas públicas de apoio ao 
extrativismo e ao manejo florestal comunitá-
rio ambientalmente sustentáveis.

5. Ampliar e fortalecer as políticas de desenvol-
vimento social e de combate à fome, visando 
à inclusão e à promoção da cidadania, garan-
tindo a segurança alimentar e nutricional, 
renda mínima e assistência integral às famílias.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) É correta apenas a afirmativa 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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