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TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE DE CLARICE LISPECTOR PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO 

“Não tenho tempo para mais nada, ser feliz me consome muito.” 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) alternativas 

de resposta – A, B, C, D e E. 

 

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 
O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova 
 

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

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio  
 

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

 
Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa 

LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA À QUESTÃO 1. 

 

ALÉM DA TERRA, ALÉM DO CÉU 

 

Além da Terra, além do Céu, 

no trampolim do sem-fim das estrelas,  

no rastro dos astros,  

na magnólia das nebulosas.  

Além, muito além do sistema solar,  

até onde alcançam o pensamento e o coração,  

vamos!  

vamos conjugar  

o verbo fundamental essencial,  

o verbo transcendente, acima das gramáticas  

e do medo e da moeda e da política,  

o verbo sempreamar,  

o verbo pluriamar,  

razão de ser e de viver. 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Questão 1 

Dentre as alternativas abaixo, a que se identifica com a 
mensagem do texto é: 

 

(A) O eu lírico cria neologismos desconectados da 
mensagem do texto. 

(B) O poema trata de uma viagem sideral através dos 
astros e estrelas. 

(C) É um texto lírico que fala, principalmente, de 
conjugação e gramática. 

(D) O autor convida o leitor a fazer a apologia do amor, 
intenso e infinito. 

(E) A razão de ser e viver, para o poeta, é simplesmente o 
fato de estar vivo. 

 

Questão 2 

Nas frases abaixo, para se alcançar coerência e coesão, 
foram utilizados operadores linguísticos para se 
estabelecerem relações. A alternativa cuja relação foi 
identificada CORRETAMENTE entre as proposições é: 

 

(A) Antes que ele dissesse alguma coisa, tomei a palavra. 
Relação de consequência. 

(B) Passei no concurso público, por conseguinte terei 
estabilidade. Relação de conclusão. 

(C) O velho edifício desabou como um castelo de areia. 
Relação de causa. 

(D) Tamanha foi a indiferença dela que o rapaz desistiu. 
Relação de explicação. 

(E) Relutaram em comparecer, embora estivessem muito 
interessados. Relação de tempo. 

 

Questão 3 

Observe os trechos abaixo. 
 

“Sua irmã está um pouco cheinha.” 

“Na Amazônia, as árvores pedem socorro!” 

“Na alegria e na tristeza estaremos juntos.” 

 
Nos trechos apresentados acima, encontram-se, 
respectivamente, as seguintes figuras de linguagem: 

 

(A) hipérbole, prosopopeia, ironia. 

(B) ironia, eufemismo, catacrese. 

(C) ironia, metáfora, antítese. 

(D) metáfora, catacrese, metonímia. 

(E) eufemismo, prosopopeia, antítese. 

 

 

 

Questão 4 

Quanto à colocação da vírgula, todas as opções estão 
corretas, EXCETO em: 

 

(A) Vestiu-se, pegou a bolsa marrom, saiu sem fazer 
barulho. 

(B) Roberto disse que não iria à festa, porém nada posso 
garantir. 

(C) Os valores mais altos da ética, sempre esbarram na 
ignorância da truculência. 

(D) Vendia alegria a todos, porém seu olhar revelava a sua 
verdade íntima. 

(E) Não, disse o pastor, agora não é hora para assuntos 
pagãos. 
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Raciocínio Lógico 

Questão 5 

Três anos atrás, Larissa era 24 anos mais velha do que sua 
filha. Hoje, a idade de Larissa é 5 vezes a de sua filha. 
Quantos anos terá a filha daqui a três anos? 

 

(A) 9. 

(B) 8. 

(C) 3. 

(D) 10. 

(E) 6. 

 

Questão 6 

Em uma turma, temos 5 meninos e 6 meninas. 

Meninos = {Artur, Bernardo, Carlos, Daniel e Edson} 

Meninas = {Fernanda, Gabriela, Helena, Ingrid, Julia, 
Luana} 

A professora vai escolher um menino e uma menina para 
realizar uma atividade, qual a probabilidade de que 
Bernardo e Julia sejam os escolhidos? 

 

(A) 1/3. 

(B) 1/6. 

(C) 1/15. 

(D) 1/5. 

(E) 1/30. 

 

Questão 7 

Se a e b são as raízes da equação x² + 9x + 20 =0, sendo 
que b é a raiz de menor valor absoluto,  a raiz quadrada de 
a² + b² - 2b será: 

 

(A) 5. 

(B) 4. 

(C) 7. 

(D) 9. 

(E) 3. 

 

 

História e Geografia do Acre 

Questão 8 

Espaço territorial e seus componentes, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes,  
legalmente  instituído  pelo  poder  público,  com  objetivos  
de  preservação  e/ou  conservação  e  limites  definidos,  
sob  regime  especial  de  administração,  ao  qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção, podem ser de 
uso indireto (quando não envolvem consumo, coleta, dano 
ou destruição dos recursos naturais) e de uso direto 
(quando envolvem o uso comercial ou não dos recursos 
naturais. Este texto refere-se ao conceito de:  

 

(A) Manejo florestal. 

(B) Impacto ambiental. 

(C) Florestania. 

(D) Unidades de Conservação. 

(E) Densidade de Drenagem. 
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Questão 9 

Estabeleça a relação correta entre o tipo de solo e sua 
respectiva descrição: 

 

(1) Ricos quimicamente (eutróficos) e com argila de 
atividade alta (Ta) e muitos com caráter vértico, 
ou seja, apresentam fendas no período seco e são 
solos difíceis de trafegar durante a estação 
chuvosa. São solos normalmente rasos ou pouco 
profundos e apresentam restrição de drenagem, 
principalmente em razão da presença de minerais 
de argila expansíveis (argilas 2:1). Quando 
Eutróficos, geralmente apresentam altos teores 
de cálcio (Ca), magnésio (Mg) e, 
surpreendentemente,  alumínio  (Al).  Quando  
distróficos,  apresentam  baixos  teores  de  cálcio  
e  magnésio, situação em que a saturação por 
alumínio, muitas das vezes, é superior a 50%, ou 
seja, apresentam restrições no tocante à 
fitotoxidez por alumínio.  

(2) solos,  sujeitos  ao  excesso  de  água  
(encharcamento)  temporário,  em  alternância  
com  período  seco.  Apresentam  a  matriz  com  
cores  cinza  e  pontuações  vermelhas  (horizonte  
plíntico)  iniciando  em  profundidades  menores  
que  40  cm  a  partir  da  superfície do solo. 

(3)  são  permanentemente  ou  periodicamente  
saturados  por  água.  Caracterizam-se  por cores  
acinzentadas,  em  decorrência  do  regime  de  
umidade  que  favorece  as  condições  redutoras  
do  solo.  Geralmente  apresentam  argilas  de  
alta  atividade  e  elevados  teores  de  alumínio  
trocável.  Não  apresentam  grandes  problemas 
de fertilidade.  

(4) Em geral localizados em ambientes de relevo 
plano a suave ondulado. São os solos mais  velhos  
da  paisagem,  apresentando  uniformidade  de  
cor,  textura  (proporção  de  areia,  silte  e  argila)  
e  em  geral  distróficos  (pobres  quimicamente),  
profundos  e  bem  drenados.  Possuem  acidez  
elevada  e  baixos  teores  de  cálcio,  magnésio  e  
potássio.  
 

(   ) gleissolos. 
(   ) cambrissolos. 
(  ) latossolos. 
(  ) plintossolos. 
 
A sequência correta é: 

 

(A) 1; 3; 4; 2. 

(B) 4; 3; 1; 2. 

(C) 3; 1; 4; 2. 

(D) 1; 2; 4; 3. 

(E) 2; 4; 3; 1. 

 

Questão 10 

Observe o texto abaixo. 

A  noção  de  estabilidade  e  vulnerabilidade  de  uma  
ambiente  relaciona-se,  respectivamente,  a  dois  fatores:  
resistência  e  resiliência.  _________ refere-se à 
capacidade do sistema de permanecer ________afetado 
pelos distúrbios  externos.  ___________ reflete a  
capacidade  do  sistema  de  retornar  às  suas 
___________após  ser  afetado  pela ação dos distúrbios 
externos. 
 

Os termos que completam corretamente o texto acima são 
respectivamente: 
 

(A) Estabilidade; sendo ; Vulnerabilidade; condições  
originais. 

(B) Vulnerabilidade; sem ser; Estabilidade; condições  
excepcionais. 

(C) Vulnerabilidade; após ser ; Estabilidade; condições  
artificiais. 

(D) Estabilidade; sem ser; Vulnerabilidade; condições  
originais.   

(E) Vulnerabilidade; sendo; Estabilidade; condições  
excepcionais. 
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Conhecimentos Específicos 

Questão 11 

O Código de Ética Profissional do Assistente Social em vigor 
(1993) é considerado a consolidação da vertente crítica do 
agir profissional, dando continuidade aos avanços obtidos 
no Código de Profissional promulgado em 1986. Neste 
sentido, o Código de 1993 estabelece alguns princípios 
fundamentais. Dentre eles, destaca-se a(o): 

 

(A) defesa do aprofundamento da democracia, enquanto 
socialização da participação política e da riqueza 
socialmente produzida. 

(B) garantia e defesa das atribuições e prerrogativas do 
assistente social estabelecidas pela Lei de 
Regulamentação da Profissão. 

(C) aprimoramento profissional de forma contínua, 
colocando-se a serviço dos princípios do Código de 
Ética Profissional. 

(D) livre acesso à população usuária. 

(E) democratização das informações junto aos usuários dos 
programas disponíveis nos espaços institucionais. 

 

Questão 12 

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, 
a assistência social é regida por alguns princípios. Dentre 
eles, pode-se citar a: 

 

(A) gestão das ações na área da assistência social, 
organizada sob a forma de gestão descentralizada e 
participativa. 

(B) igualdade de direitos no acesso ao atendimento sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e rurais. 

(C) integração à rede pública e privada de serviços, 
programas, projetos e benefícios de assistência social.  

(D) implementação e gestão do trabalho e educação 
permanente na assistência social.  

(E) proteção social especial, que constitui um conjunto de 
programas e projetos que tem por objetivo a 
reconstrução de laços familiares.  

 

Questão 13 

A Lei Orgânica da Assistência Social – Lei n°8.742/1993 – 
coloca que a assistência social é um direito do cidadão e 
um dever do Estado. Dentre os objetivos propostos por 
esta política, destaca-se a: 

 

(A) supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sobre as exigências de rentabilidade econômica. 

(B) universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas. 

(C) descentralização político-administrativa para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando 
único das ações em cada esfera de governo. 

(D) primazia da responsabilidade do Estado na condução 
da política de assistência social em cada esfera de 
governo. 

(E) habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária. 

 

Questão 14 

A institucionalização e a posterior intervenção profissional 
do Serviço Social no Brasil ocorreram a partir da : 

 

(A) demanda das organizações não governamentais da 
assistência social. 

(B) hierarquização dos princípios organizativos da 
assistência social no Brasil. 

(C) sua incorporação por um Estado que objetivava 
garantir a reprodução da força de trabalho, 
preservando o desenvolvimento capitalista.  

(D) produção do conhecimento específico na área do 
serviço social e demanda afins. 

(E) intenção de ruptura com o viés conservador da 
profissão. 
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Questão 15 

O Estatuto do Idoso, promulgado pela Lei n° 10.741/2003, 
estabelece a atenção integral à saúde do idoso por 
intermédio do Sistema Único de Saúde. A prevenção e 
manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio 
de algumas ações. Dentre elas, destaca-se o (a): 

 

(A) direito à cultura, esporte e lazer em todas as fases do 
envelhecimento. 

(B) veto a qualquer forma de discriminação na admissão 
do idoso no mercado de trabalho.  

(C) direito ao exercício de atividade profissional, 
respeitada as suas condições físicas, intelectuais e 
psíquicas.  

(D) atendimento geriátrico e gerontológico em 
ambulatórios. 

(E) profissionalização e especialização, levando-se em 
conta as habilidades e potencialidades do idoso. 

 

Questão 16 

A Lei Orgânica da Assistência Social – Lei n°8.742/1993 – 
estabelece que a assistência social é um dever do Estado e 
um direito do cidadão. Neste sentido, compete aos 
Estados: 

 

(A) atender, em conjunto com os municípios, às ações 
assistenciais de caráter de emergência. 

(B) responder pela concessão e manutenção dos benefícios 
de prestação continuada definidos no Art. 203 da 
Constituição Federal. 

(C) efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral.  

(D) cofinanciar, por meio de transferência automática, o 
aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e 
os projetos de assistência social em âmbito nacional. 

(E)  executar os projetos de enfrentamento da pobreza, 
incluindo a parceria com organizações da sociedade 
civil. 

 

Questão 17 

A institucionalização do Serviço Social no Brasil se dá a 
partir da década de 1930. Neste contexto, a chamada 
‟questão social” pode ser entendida como o (a): 

 

(A) desaparecimento do trabalho escravo e a implantação 
do neoliberalismo. 

(B) adoção de medidas paliativas no trato da pobreza e a 
implantação da política nacional da assistência social. 

(C) generalização do trabalho livre numa sociedade em 
que a escravidão marca profundamente a realidade 
brasileira. 

(D) diagnóstico das situações de vulnerabilidade social num 
quadro de extrema desigualdade estrutural. 

(E) implantação dos programas e projetos da Igreja 
Católica para a solução dos problemas sociais. 

 

Questão 18 

Um dos princípios fundamentais do Código de Ética 
Profissional do Assistente Social em vigor é a defesa 
intransigente dos direitos humanos. O debate sobre os 
direitos humanos não tem a sua complexidade restrita à 
existência de muitas e distintas apreensões sobre o tema. 
Isto significa que esta concepção é: 

 

(A) depositária de intensa diversidade própria de 
formações sócio históricas distintas, realidade 
geopolíticas díspares e características de governos 
locais.  

(B) própria dos governos liberais e neoliberais, com o 
reconhecimento da igualdade substantiva como 
política de governo. 

(C) signatária dos direitos fundamentais proposta pela 
Constituição da República Federativa do Brasil em 
vigor. 

(D) fruto de um debate exclusivo das pautas políticas 
conservadoras, que objetivam o reconhecimento das 
diferenças como valor ético fundamental. 

(E) ignorada pelos governos democráticos, que privilegiam 
as pautas econômicas em detrimento das causas 
sociais. 

 

Questão 19 

A Lei Orgânica da Seguridade Social – Lei n°8.212/1991 – 
estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever 
do Estado. Em termos da sua organização, esta lei 
estabelece alguns princípios e diretrizes. Dentre eles, 
destaca-se a (o): 

 

(A) equidade na forma de participação no custeio. 

(B)  participação da comunidade na gestão, fiscalização e 
acompanhamento das ações e serviços de saúde.  

(C) participação da população na formulação e controle 
das ações em todos os níveis. 

(D) atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas. 

(E) universalidade de participação nos planos 
previdenciários, mediante contribuição. 
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Questão 20 

A política pública de assistência social, estabelecida pela 
Política Nacional de Assistência Social – 2004 -, realiza-se 
de forma integrada às políticas setoriais. Neste sentido, ela 
apresenta como um dos objetivos a: 

 

(A) centralidade na família para concepção e 
implementação dos benefícios, serviços, programas e 
projetos.  

(B) supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sobre as exigências de rentabilidade econômica.  

(C) primazia da responsabilidade do Estado na condução 
da política de assistência social em cada esfera de 
governo.  

(D) garantia de que as ações no âmbito da assistência 
social tenham centralidade na família, e que garantam 
a convivência familiar e comunitária. 

(E) universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas.  

 

Questão 21 

A Política Nacional de Estágio (PNE) na área do Serviço 
Social é uma demanda que vem sendo historicamente 
colocada pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 
em Serviço Social (ABEPSS) no sentido de construir:  

 

(A) novas formulações de ações para o enfretamento das 
situações de vulnerabilidade social com a participação 
efetiva dos Conselhos Regionais de Serviço Social. 

(B) diagnósticos sociais, que identifiquem as áreas de 
atuação da Política Nacional de Assistência Social. 

(C) formas de assessoria aos movimentos sociais ligados 
aos trabalhadores urbanos. 

(D) uma análise crítica da questão da precarização do 
trabalho nas Instituições Federais de Ensino Superior. 

(E) parâmetros orientadores para a integralização da 
formação profissional do assistente social, no horizonte 
do projeto ético-político profissional do Serviço Social. 

 

Questão 22 

A Lei Orgânica da Assistência Social – Lei n°8.742/1993 – 
estabelece que as proteções sociais básicas e especial 
serão ofertadas precipuamente pelos (pelo): 

 

(A) Conselhos Federal e Regional de Serviço Social. 

(B) Centro de Referência de Assistência Social e Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social. 

(C) Conselhos Municipal e Estadual da Criança e do 
Adolescente. 

(D) Conselhos Nacional e Estadual de Assistência Social. 

(E) Centros Integrados de Atendimento a Pessoas com 
Deficiência. 

 

Questão 23 

De acordo com o Código de Ética do Assistente Social em 
vigor, o Conselho Federal de Serviço Social tem como uma 
das suas atribuições: 

 

(A)  permitir o livre exercício das atividades inerentes à 
Profissão.  

(B) contribuir para a viabilização da participação efetiva da 
população usuária nas decisões institucionais.   

(C) introduzir alteração neste Código, através de uma 
ampla participação da categoria, num processo 
desenvolvido em ação conjunta com os Conselhos 
Regionais. 

(D)  ter livre acesso à população usuária.  

(E)  incentivar, sempre que possível, a prática profissional 
interdisciplinar.  

 

Questão 24 

A Norma Operacional Básica do Sistema Único da 
Assistência Social disciplina a gestão pública da Política de 
Assistência Social no território brasileiro exercida de modo 
sistêmico pelos entes federativos, em consonância com a 
Constituição da República Federativa do Brasil – 1988, a 
LOAS e as legislações complementares. O seu conteúdo 
estabelece as (a): 

 

(A) instâncias de articulação, pactuação e deliberação que 
compõem o processo democrático de gestão do SUAS.  

(B) descentralização político-administrativa com 
competências específicas e comando único em cada 
esfera de governo. 

(C) precedência da gestão pública da política. 

(D) proteção proativa. 

(E) identificação de pessoas com redução da capacidade 
pessoal, com deficiência ou abandono. 

 

Questão 25 

O Projeto de Reforma Sanitária, construído na década de 
1980, teve como uma das suas referências e estratégias o 
Sistema Único de Saúde. Neste contexto, este movimento 
aparece como: 

 

(A) reação do movimento laico católico no contexto da 
resistência ao comunismo. 

(B) espaço de democracia restrita, que se estabelece pelo 
recrudescimento da ditadura militar. 

(C) negação dos princípios democráticos inscritos na 
Constituição da República Federativa do Brasil – 1988. 

(D) fruto de lutas e mobilização dos profissionais de Saúde, 
articulados ao movimento popular.  

(E) ampliação do lobby pela implementação da previdência 
privada. 
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Questão 26 

A Lei n° 8.080/1990 estabelece o Sistema Único de Saúde 
(SUS). Dentre os objetivos desta política, destaca-se a: 

 

(A) identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde. 

(B) universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

(C) participação da comunidade. 

(D) organização da saúde de forma hierarquizada e 
regionalizada em níveis de complexidade crescente. 

(E) organização e coordenação do sistema de informação 
de saúde. 

 

Questão 27 

A institucionalização do Serviço Social no Brasil se dá numa 
conjuntura imediatamente posterior ao(à): 

 

(A) golpe militar de 1964. 

(B) promulgação da Constituição do Brasil de 1988. 

(C) ‟Revolução” de 1930. 

(D) governo do presidente João Goulart em 1961. 

(E) proclamação da República em 1889. 

 

Questão 28 

A Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social 
Lei n°8.662/1993 – estabelece que cabe aos Conselhos 
Regionais de Serviço Social algumas atribuições. Dentre 
elas, destaca-se : 

 

(A)  funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional. 

(B) dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades 
públicas ou privadas. 

(C) prestar assessoria e consultoria a órgãos da 
Administração Pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades, em matéria de Serviço 
Social. 

(D)  zelar pela observância do Código de Ética Profissional, 
funcionando como Tribunais Regionais de Ética 
Profissional. 

(E) estabelecer os sistemas de registro dos profissionais 
habilitados.  

 

Questão 29 

Um dos marcos da manifestação e posterior 
institucionalização do Serviço Social no Brasil foi a criação 
do Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo (CEAS) em 
1932. O objetivo central do CEAS foi: 

 

(A) formar quadros profissionais com uma análise dialética 
da realidade. 

(B) implementar cursos de alfabetização de jovens e 
adultos, particularmente, em áreas rurais. 

(C) diagnosticar as situações de vulnerabilidade social. 

(D) realizar pesquisas sociais nos municípios, com o 
objetivo de formar profissionais qualificados. 

(E) promover a formação de seus membros pelo estudo da 
doutrina social da Igreja e fundamentar sua ação 
doutrinária no conhecimento dos problemas sociais. 

 

Questão 30 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente – 
Lei n° 8.069/1990 – o direito à liberdade constitui alguns 
elementos fundamentais. Dentre eles, destaca-se o (a): 

 

(A) direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a 
efetivação de políticas sociais públicas. 

(B) participação da vida familiar e comunitária, sem 
discriminação. 

(C) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias. 

(D) assistência judiciária gratuita através de defensor 
público ou advogado nomeado. 

(E)  apoio socioeducativo em meio aberto.  

 

Questão 31 

O projeto de Reforma Sanitária, que desponta no Brasil a 
partir de meados dos anos de 1980, buscou atender 
principalmente: 

 

(A) aos interesses dos planos privados de saúde, que 
objetivavam atender de forma universal as demandas 
populacionais. 

(B) aos esquemas coorporativos das empresas de saúde 
pública e privada. 

(C) às necessidades das classes subalternas e, ao mesmo 
tempo, denunciar os interesses das grandes empresas 
privadas e das multinacionais na área da saúde. 

(D) à democratização da Política Nacional de Assistência. 

(E) às demandas do setor coorporativo dos médicos e 
profissionais da área da saúde.  
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Questão 32 

As discussões em torno do que, no âmbito do Serviço 
Social, se convencionou chamar de "sistema sócio 
jurídico", são relativamente recentes e datam do ano de 
2001. Neste campo de atuação, o assistente social se 
depara com a violência contra a mulher. A Lei Maria da 
Penha - Lei n°11.340/2006 e Lei n°13.827/2019 – traz uma 
série de inovações. Neste sentido, dentre estas inovações, 
destaca-se a (o): 

 

(A) criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher. 

(B) relaxamento da prisão preventiva do agressor. 

(C) inclusão da mulher nos programas de assistência social. 

(D) ampliação das penas pecuniárias ao agressor. 

(E) credenciamento das ONGs como instituições 
prioritárias no atendimento à violência doméstica. 

 

Questão 33 

O processo de formação dos assistentes sociais, por 
orientação das Diretrizes curriculares da ABEPSS/1996, 
tem seu eixo de formação voltado para a questão social 
apreendida como a (o): 

 

(A) expressão da vertente conservadora da profissão. 

(B) ênfase do fazer profissional pautado no estudo das 
políticas sociais. 

(C) contradição presente nas políticas saúde pública e 
privada no atendimento à população. 

(D) reordenamento das pautas conservadoras na 
sociedade brasileira. 

(E) conjunto das expressões das desigualdades da 
sociedade capitalista madura. 

 

Questão 34 

A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção 
para a Assistência Social brasileira. Incluída no âmbito da 
Seguridade Social e regulamentada pela Lei Orgânica da 
Assistência Social em 1993, como política social pública, a 
assistência social inicia seu trânsito para o (a): 

 

(A) campo dos direitos, da universalização dos acessos e da 
responsabilidade estatal. 

(B) parceria público x privada no atendimento às 
demandas sociais. 

(C) descentralização político-administrativa da assistência 
social. 

(D) universalização dos planos privados de saúde e 
previdência social. 

(E) igualdade no acesso aos benefícios previdenciários. 

 

Questão 35 

O Código de Ética Profissional do Assistente Social em vigor 
(1993) estabelece que o assistente social tem alguns 
deveres na sua relação com outros profissionais. Dentre 
eles, destaca-se : 

 

(A) esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os 
objetivos e a amplitude de sua atuação profissional. 

(B) repassar ao seu substituto as informações necessárias à 
continuidade do trabalho. 

(C) apoiar e/ou participar dos movimentos sociais e 
organizações populares vinculados à luta pela 
consolidação e ampliação da democracia e dos direitos 
de cidadania. 

(D) respeitar a autonomia dos movimentos populares e das 
organizações das classes trabalhadoras. 

(E) comparecer perante a autoridade competente, quando 
intimado a prestar depoimento, para declarar que está 
obrigado a guardar sigilo profissional nos termos deste 
Código e da Legislação em vigor. 

 

Questão 36 

O Estatuto do Idoso – Lei n°10.741/2003 – estabelece que, 
para a prevenção e manutenção da saúde do idoso, cabe 
ao Poder Público: 

 

(A) garantir a liberdade de opinião e de expressão. 

(B)  estimular às empresas privadas para admissão de 
idosos ao mercado de trabalho. 

(C) possibilitar ao idoso o acesso à educação, cultura, 
esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e 
serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. 

(D) garantir a liberdade de ir, vir e estar nos logradouros 
públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 
restrições legais. 

(E) fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, 
especialmente os de uso continuado, assim como 
próteses, órteses e outros recursos relativos ao 
tratamento, habilitação ou reabilitação. 
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Questão 37 

A Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social 
– Lei n°8.662/1993 – dá poderes aos Conselhos Regionais 
de Serviço Social para aplicar algumas penalidades aos 
infratores dos dispositivos desta Lei. Dentre elas, destaca-
se : 

 

(A) suspensão de três meses a um ano do exercício 
profissional. 

(B) cancelamento provisório do registro profissional, nos 
casos de extrema gravidade ou reincidência contumaz. 

(C) multa no valor de uma a cinco vezes a anuidade 
vigente. 

(D) advertência pública nos veículos de comunicação da 
categoria profissional.  

(E) restrição do exercício profissional nas esferas públicas. 

 

Questão 38 

A Política Nacional de Assistência Social cria o Centro de 
Referência da Assistência Social – CRAS. O CRAS atua com 
famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, 
visando: 

 

(A) orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário. 

(B) atendimento às famílias com alto grau de 
vulnerabilidade social. 

(C) proteção social especial e que necessite de um 
acompanhamento individual. 

(D) diagnóstico socioterritorial da situação das famílias fora 
do mercado de trabalho. 

(E) encaminhando das famílias aos centros de trabalho e 
emprego das prefeituras locais. 

 

Questão 39 

Na formação acadêmica do serviço social, o estágio 
consiste numa atividade obrigatória e desempenha um 
papel estratégico no processo de formação profissional, 
que tem como um dos objetivos: 

 

(A) formar profissionais especialistas nas áreas da 
previdência, assistência e saúde. 

(B) implantar normas de ação profissional em consonância 
com os pressupostos das políticas sociais. 

(C) abordar os pressupostos teórico-metodológicos do 
serviço social. 

(D) aprofundar os conhecimentos obtidos pelo aluno a 
partir de sua inserção efetiva em campo de estágio. 

(E) discutir a inserção do serviço social no campo 
empresarial. 

 

Questão 40 

Segundo a Política Nacional de Assistência Social e a 
NOB/SUAS os serviços de proteção social especial de alta 
complexidade são aqueles que garantem proteção integral 
aos indivíduos e famílias que se encontram sem referência 
ou em situação de ameaça. Dentre os serviços oferecidos 
está o (a): 

 

(A) plantão social. 

(B) cuidado no domicílio. 

(C) abordagem de rua. 

(D) atendimento Integral Institucional. 

(E) serviço de habilitação e reabilitação na comunidade das 
pessoas com deficiência. 

 


