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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

I. Leia o texto a seguir para responder as questões 

de 01 a 04.  

 

O que é a 'cultura de cancelamento' Mariana 

Sanches - @mariana_sanches - Da BBC News Brasil 

em Washington - 25 julho 2020 (adaptado) 

 

O movimento hoje conhecido como "cultura do 

cancelamento" começou, há alguns anos, como uma 

forma de chamar a atenção para causas como justiça 

social e preservação ambiental. Seria uma maneira de 

amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações 

políticas de marcas ou figuras públicas. 

Funciona assim: um usuário de mídias sociais, como 

Twitter e Facebook, presencia um ato que considera 

errado, registra em vídeo ou foto e posta em sua 

conta, com o cuidado de marcar a empresa 

empregadora do denunciado e autoridades públicas 

ou outros influenciadores digitais que possam 

amplificar o alcance da mensagem. É comum que, em 

questão de horas, o post tenha sido replicado 

milhares de vezes. 

O cancelamento (da cultura) é diferente da trollagem 

típica de internet, eventualmente com insultos 

coordenados, frequente em disputas de opinião 

entre usuários das redes. O "cancelamento" é um 

ataque à reputação que ameaça o emprego e os 

meios de subsistência atuais e futuros do cancelado. 

Extremamente frequente nos Estados Unidos, ela 

hoje abate personalidade, mas também anônimos. 

 

1. A expressão “cultura do cancelamento” equivale, 
semanticamente a:  
a) Princípio ambiental e econômico 
b) Equidade judicial e política 
c) Disjunção social e ambiental 
d) Imparcialidade de direitos  
e) Equilíbrio político e econômico 

 
2. O jogo expressivo criado em “cultura do 

cancelamento” e “cancelamento da cultura” 

revela que: 

a) A primeira tem conotação afirmativa 

enquanto que a segunda é difamatória. 

b) A primeira denota uma ação midiática em 

detrimento da segunda. 

c) A segunda diverge da primeira cuja ação tem 

vultoso impacto social. 

d) A segunda converge com a primeira, visto 

reforçar o papel das redes sociais. 

e) A primeira e a segunda denotam ritos de 

afrontas e desconstruções sociais. 

 

3. Na internet, o emprego da palavra “trollagem” 

significa 

a) Insultar algo ou alguém e influenciar a 

opinião dos usuários da rede. 

b) Ameaçar a reputação de alguém limitando 

sua participação na rede. 

c) Enfraquecer a personalidade de alguém 

influenciando seu futuro na rede. 

d) Afrontar a opinião pública seja ela oriunda ou 

não das redes sociais. 

e) Reforçar condutas e comportamentos 

considerados típicos na internet. 

 

4. Na passagem: “O movimento "cultura do 

cancelamento" começou, há alguns anos, como 

uma forma de chamar a atenção para causas 

como justiça social e preservação ambiental”, o 

verbo 

a) É auxiliar do verbo começar para imprimir-lhe 

a ideia de acontecimento. 

b) É verbo principal e, no trecho, tem a acepção 

de “ter”. 

c) É verbo principal que, de forma reflexa, tem 

sentido de “conduzir-se”. 

d) É verbo principal que se conjuga em 3ª 

pessoa do singular. 

e) É verbo principal que, nesse caso, expressa 

tem transcorrido.  

 

Considere o parágrafo: “O cancelamento (da cultura) 

é diferente da trollagem típica de internet, 

eventualmente com insultos coordenados, frequente 

em disputas de opinião entre usuários das redes. O 

"cancelamento" é um ataque à reputação que 

ameaça o emprego e os meios de subsistência atuais 

e futuros do cancelado. Extremamente frequente nos 

Estados Unidos, ela hoje abate personalidade, mas 
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também anônimos” para responder as questões de 5 

a 8. 

5. Ele se constitui de períodos constituídos, 

respectivamente, de: 

a) De três sequências coordenadas assindéticas 

ligadas apenas por pontuação.   

b) Duas sequências coordenadas e uma 

subordinada substantiva. 

c) Uma sequência coordenada, uma 

subordinada adjetiva e outra coordenada. 

d) Duas sequências coordenadas sindéticas e 

uma subordinada adverbial. 

e) Uma sequência subordinada substantiva e 

duas coordenadas assindética. 

 

6. O trecho: “eventualmente com insultos 

coordenados” caracteriza-se sintaticamente 

como: 

a) Parte integrante de oração subordinada 

apositiva. 

b) Uma oração coordenada explicativa. 

c) Expressão acessória de oração subordinada 

adverbial causal. 

d) Trecho adverbial que influencia o sentido da 

ação declarada. 

e) Sequência de valor apositivo que caracteriza 

o termo “internet”. 

 

7. Na passagem: “Extremamente frequente nos 

Estados Unidos, ela hoje abate personalidade, 

mas também anônimos”, a oração coordenada 

pode ser substituída por uma das alternativas 

abaixo, sem prejuízo de sentido: 

a) ela hoje abate personalidade e anônimos. 

b) ela hoje abate personalidade ou anônimos. 

c) ela hoje abate personalidade, porém 

também anônimos. 

d) ela hoje abate personalidade, bem como 

anônimos. 

e) ela hoje abate personalidade, desde que 

anônimos. 

 

8. O termo sublinhado em: “O movimento "cultura 

do cancelamento" começou, há alguns anos, 

como uma forma de chamar a atenção para 

causas como justiça social e preservação 

ambiental” Transitividade: transitivo direto, 

transitivo indireto, transitivo direto e indireto, 

intransitivo e pronominal: 

a) É transitivo direto e seu significado alude a 

“convocar”. 

b) É transitivo direto e indireto, e a sequência 

traz objetos direto e indireto. 

c) É intransitivo e a sequência se constitui de 

termos acessórios à oração. 

d) É transitivo indireto, seguido de um termo 

preposicionado.  

e) É transitivo direto e significa “qualificar”, 

“apelidar”, “dar nome”. 

 

9. Na passagem: “Funciona assim: um usuário de 

mídias sociais, como Twitter e Facebook, 

presencia um ato que considera errado, registra 

em vídeo ou foto e posta em sua conta”, o uso 

dos dois pontos se justifica porque: 

a) Introduz uma sequência de citações verbais. 

b) Anuncia uma enumeração sequencial de 

ações. 

c) Apresenta, na sequência, uma oração 

apositiva. 

d) Inicia um esclarecimento ou síntese de uma 

ação. 

e) Introduz a fala daquele que realiza ação 

descrita. 

 

10. Na sequência de predicados: “presencia um ato 

que considera errado, registra em vídeo ou foto e 

posta em sua conta” observa-se a recorrência de 

verbos que exigem: 

a) A presença de termos determinantes 

preposicionados ou não antes dos nomes. 

b) A obrigatoriedade, antes dos termos 

nominais, de fusão entre artigo e preposição. 

c) A constância de determinantes 

preposicionados em ambos os casos.  

d) A regularidade de termos determinantes não 

preposicionados em ambos os casos. 

e) A concessão de facultar o uso de 

determinantes antes dos substantivos. 

 

Leia o texto a seguir para responder as questões de 

11 a 15. 
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Fonte:  Tiras Armandinho - Disponível em  

https://tirasarmandinho.tumblr.com  - Acesso em 18/11/2020 

 

11. As orações “...superar o comodismo e o medo...” 

e “...rever antigos conceitos...” classificam-se 

sintaticamente como subordinadas substantivas 

a) A primeira e a segunda são predicativas. 

b) A primeira e a segunda são subjetivas. 

c) A primeira e a segunda são objetivas diretas.  

d) A primeira predicativa e a segunda subjetiva. 

e) A primeira subjetiva e a segunda predicativa. 

 

12. Os verbos: “superar”, “rever” e “desenvolver” 

presentes nos segundo e terceiro quadros 

apresentam, em termos de transitividade, a(s) 

seguinte(s) característica(s): 

a) São transitivos diretos e pronominais. 

b) São transitivos diretos e indiretos. 

c) São transitivos e intransitivos. 

d) São transitivos indiretos. 

e) São intransitivos diretos. 

 

13. No último quadro, a palavra “empatia” não deve 

ser empregada no sentido de 

a) Aptidão para colocar-se no lugar de alguém, 

pressupor suas ações e pensamentos. 

b) Capacidade de se colocar no lugar do outro, 

prever suas atitudes e opiniões. 

c) Competência que impossibilita que alguém 

depreenda o significado de algo ou de um 

objeto. 

d) Capacidade de alguém se sensibilizar com a 

situação de outra pessoa. 

e) Identificação de um sujeito com alguém, o 

que lhe permite especular suas sensações e 

ações. 

 

14. O trecho “Desenvolver empatia não é pra 

qualquer um!” (3º quadro) gera um efeito de 

sentido expresso na figura de linguagem 

a) Paradoxo 

b) Eufemismo 

c) Metáfora 

d) Ironia 

e) Antítese 

 

15. As reticências que iniciam e terminam os trechos: 

“... superar o comodismo e o medo...” e “... rever 

antigos conceitos...” indicam 

a) Breve e proposital interrupção do 

pensamento. 

b) Ideias deveriam se prologar em um período. 

c) Sentimentos ou emoções podem ser 

perceptíveis. 

d) Palavras ou partes de discursos foram 

suprimidas.  

e) Um fato ou uma opinião que deverá ser 

continuado. 

 

INFORMÁTICA 

 

16. Para um computador com sistema operacional 

Microsoft Windows 10, em português, com as 

configurações regionais marcadas para 

“Português (Brasil)”, analise as afirmações a 

seguir: 

I. Uma das edições do Windows 10 que 

podemos destacar é a Windows 10 Home. 

Esta é uma versão dedicada aos 

consumidores mais comuns e acompanha 

aplicativos básicos como o aplicativo Fotos 

Microsoft, o navegador Microsoft Edge e o 

Windows Defender Firewall. 

II. Existem algumas formas de acessar mais 

rapidamente a ferramenta Explorador de 

Arquivos (Windows Explorer – em versões 

antigas do Windows). Uma delas é 

pressionando a tecla de logotipo do 

Windows  + E. 

III. Ao pressionar sequência de teclas Alt + Ctrl + 

Del é possível ter acesso ao Gerenciador de 

Tarefas do Windows, possibilitando verificar 

quais aplicativos estão em execução; 

Estão CORRETAS APENAS: 

a) I, II; 

b) II, III;  

c) I, II e III; 
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d) II; 

e) III. 

 

17. Na informática, memórias são dispositivos 

capazes de guardar dados de forma temporária 

ou permanente. Sobre os diversos tipos de 

memória, considere as afirmações a seguir: 

I. A memória ROM é uma memória somente de 

leitura e é um tipo de memória volátil, sendo 

assim, o conteúdo não desaparecerá quando 

o dispositivo for desligado; 

II. Podemos afirmar que um disco rígido (Hard 

Disk Drive – HDD) é um tipo de memória não 

volátil. Isto significa que os dados 

permanecem gravados neste tipo de 

memória, mesmo com o dispositivo sendo 

desligado.   

III. Uma memória do tipo USB Flash Drive, 

também conhecida como pen drive, é um 

tipo de memória não volátil. 

IV. A memória RAM é uma memória somente de 

leitura, cujos dados podem acessados de 

maneira aleatória e são do tipo não volátil; 

Estão CORRETAS APENAS: 

a) II, III; 

b) I, II e III;   

c) III e IV;  

d) I, II e IV;  

e) I, III e IV. 

 
18. A arquitetura de sistemas computacionais de Von 

Neumann é caracterizada pela divisão de blocos 

de hardware como: sistema central de 

processamento (composta principalmente pela 

unidade de controle – UC e pela unidade lógica 

aritmética – ULA), sistema de memória e sistema 

de entrada e saída de dados. Assinale a 

alternativa que contém somente itens 

considerados como dispositivos de saída: 

a) Memória RAM, disco rígido e 

microfone 

b) Teclado, mouse e monitor 

c) Fones de ouvido, teclado e mouse 

d) Monitor, impressora e caixa de som 

e) Notebook, tablet e smartphone 

 

19. Considere uma situação hipotética de um usuário 

que estava utilizando o aplicativo Microsoft Word 

2012 em português, em um computador com 

sistema operacional Microsoft Windows 10, em 

português, com as configurações regionais 

marcadas para “Português (Brasil)”. Enquanto 

digitava seu texto, o usuário pressionou a 

sequência de teclas Ctrl+T e, em seguida, Ctrl+N. 

Assinale a alternativa que corresponde às 

consequências dessas ações realizadas pelo 

usuário: 

a) Ao pressionar Ctrl+T todo o texto foi 

alinhado à esquerda e, em seguida, 

selecionado completamente porque 

o usuário pressionou Ctrl+N. 

b) Ao pressionar Ctrl+T todo o texto foi 

selecionado e, em seguida, colocado 

em itálico porque o usuário 

pressionou Ctrl+N. 

c) Ao pressionar Ctrl+T todo o texto foi 

alinhado à esquerda e, em seguida, 

colocado em negrito porque o 

usuário pressionou Ctrl+N. 

d) Ao pressionar Ctrl+T todo o texto foi 

alinhado à esquerda e, em seguida, 

colocado em itálico porque o usuário 

pressionou Ctrl+N. 

e) Ao pressionar Ctrl+T todo o texto foi 

selecionado e, em seguida, colocado 

em negrito porque o usuário 

pressionou Ctrl+N. 

 

20. A revisão de documentos é uma ferramenta 

importante para elaboração de relatórios, 

trabalhos acadêmicos, editais e outros tipos de 

documentos. Sobre esta ferramenta disponível 

no Microsoft Word 2012, considere as afirmações 

a seguir: 

I. Quando um comentário é inserido não pode 

ser mais modificado. O autor do documento 

deverá refazer todo o trecho do texto com a 

observação em um novo arquivo. Esse 

procedimento é necessário para manter a 

integridade do documento. 

II. Na aba de Revisão é possível encontrar um 

botão para inserir novo comentário, sendo 

possível que o revisor adicione anotações em 

diversas partes do documento. 
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III. O Microsoft Word 2012 também disponibiliza 

uma ferramenta de Dicionário de Sinônimos 

que ajuda o autor a se expressar de outra 

maneira, mas com o mesmo significado. 

IV. É possível controlar alterações no 

documento. Isso é especialmente útil se o 

documento está quase concluído e o usuário 

está trabalhando com outras pessoas na 

revisão ou fazendo comentários 

 
Estão INCORRETAS APENAS: 

a) II; 

b) I; 

c) III; 

d) I e II; 

e) I e III. 

21. Considere que uma planilha foi montada no 

Microsoft Excel 2012 em português, com os 

seguintes dados: 

 

Assinale a alternativa que representa o resultado 

obtido na célula C4 quando, nesta célula, é 

inserida a fórmula =SE(B2<A3; MAIOR(B1:B4;1); 

MENOR(C1:C4; 3)). 

a) 11 

b) 9 

c) 10 

d) 5 

e) 6 

22. O LibreOffice é um conjunto integrado de 

aplicativos para escritório disponível para as 

versões do Windows, Linux e outros sistemas 

operacionais. É de código aberto e de livre 

distribuição, incorporando aplicativos para 

edição de texto, planilhas eletrônicas, edição e 

apresentação de slides, entre outros. Assinale a 

alternativa que contém apenas aplicativos 

incorporados ao LibreOffice. 

a) LibreWord, LibreExcel e LibrePowerPoint; 

b) Word, Excel e PowerPoint; 

c) Writer, Calc e Impress; 

d) Photoshop, Paint e Bloco de Notas; 

e) WordOffice, ExcelOffice e PPOffice. 

23. A Internet pode ser utilizada para as mais diversas 

práticas profissionais e pessoais. Sobre 

navegação com segurança na Internet, analise as 

afirmações a seguir: 

I. É importante sempre criar senhas complexas, 

não utilizando sequências numéricas simples, 

datas comemorativas ou informações 

familiares. Sempre que possível, deve-se 

utilizar também caracteres especiais, isso 

tonará a navegação mais segura, dificultando 

a possibilidade de quebra por pessoas mal-

intencionadas. 

II. Para uma navegação segura, é importante ter 

a ferramenta firewall ativada, além de 

manter o antivírus sempre atualizado. 

III. Não há necessidade de realizar a verificação 

de links quando são compartilhados em uma 

rede social. Quando muitos usuários estão 

compartilhando, significa que a informação é 

sempre verdadeira. 

IV. Quando um site solicita dados para cadastro, 

é necessário que o usuário verifique se o site 

pertence a uma instituição confiável. Além 

disso, deve-se observar o endereço do site na 

barra de endereços do navegador. Este 

endereço deve iniciar com https:// e possuir 

um ícone de cadeado para visualizar 

informações do site.  

São consideradas boas práticas de navegação na 

Internet APENAS: 

a) I, II e IV; 

b) I, II e III; 

c) III e IV; 

d) II, III e IV; 

e) I, II, III e IV. 

 

24. Sobre o Microsoft PowerPoint 2012 em 

português, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) É possível incluir imagens na apresentação 

que estão localizadas no computador. 

b) É possível inserir vídeos ou áudios na 

apresentação selecionando o botão de 

Mídia, localizado na aba Inserir. 

c) Existe a opção de ampliar ou reduzir a tela de 

edição da apresentação. Esta opção pode ser 

encontrada na barra de status que, por 



NÍVEL SUPERIOR — ASSISTENTE SOCIAL 

 

PROCESSO SELETIVO – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA 001/2021 
6 

padrão, está localizada no canto inferior da 

tela. 

d) A barra de status, pode ser personalizada, 

incluindo ou removendo informações pré-

definidas de acordo com as necessidades do 

usuário. 

e) É possível inserir tabelas e gráficos numa 

apresentação. Porém não é possível realizar 

integração com dados de uma planilha do 

Microsoft Excel 2012. 

 

25. A imagem a seguir é um recorte da área de 

Alinhamento da Faixa de Opções do Microsoft 

Excel 2012 em português: 

 
 

Na imagem, é possível visualizar os botões para 

as seguintes funcionalidades: 

a) Aumentar ou diminuir a quantidade de casas 

decimais, além de ferramentas de recuo 

b) Aumentar e diminuir o recuo, aumentar ou 

diminuir o tamanho da fonte 

c) Aumentar ou diminuir o tamanho da célula e 

inserir fórmulas 

d) Mesclar e centralizar, orientação de texto e 

quebrar texto automaticamente 

e) Inserir e editar gráficos 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26. Conforme NETTO, a profissionalização do Serviço 

Social no Brasil é explicada como resultado do: 

a) processo de continuidade evolutiva das 
protoformas do Serviço Social. 

b) processo de renovação do Serviço Social. 
c) processo de racionalização da caridade. 
d) processo de ruptura com as protoformas do 

Serviço Social dado pela consolidação da 
ordem monopólica. 

e) processo de ruptura do Serviço Social com a 
igreja católica. 
 

27. Conforme Art. 5º da lei 8.662/93, constituem 

atribuições privativas do Assistente Social, 

EXCETO: 

a) treinamento, avaliação e supervisão direta de 
estagiários de Serviço Social. 

b) coordenar, elaborar, executar, supervisionar 
e avaliar estudos, pesquisas, planos, 
programas e projetos na área de Serviço 
Social. 

c) realizar vistorias, perícias técnicas, laudos 
periciais, informações e pareceres sobre a 
matéria psicossocial. 

d) planejar, organizar e administrar programas e 
projetos em Unidade de Serviço Social. 

e) dirigir e coordenar Unidades de Ensino e 
Cursos de Serviço Social, de graduação e pós-
graduação. 

28. Indique a palavra que complementa o texto a 

seguir: 

“Assim é que, no cumprimento das atribuições e 
competências socioprofissionais, há que se 
realizar permanentemente a pesquisa das 
condições e relações sob as quais o exercício 
profissional se realiza, dos objetos de 
intervenção, das condições e relações de vida, 
trabalho e resistência dos sujeitos sociais que 
recebem os serviços. Faz-se necessário não 
apenas coordenar e executar políticas sociais, 
projetos e programas, mas também avaliá-los, 
coordenar pesquisas, realizar vistorias, perícias e 
laudos, emitir parecer técnico, formar assistentes 
sociais. Aqui se reconhece e se enfatiza a 
natureza ______________ das competências 
profissionais” (GUERRA). 

a) Ético-política 
b) Crítica 
c) Complexa 
d) Investigativa 
e) Interventiva 

 
29. Em se tratando dos projetos profissionais, os 

mesmos só podem ser pensados em articulação 

com: 

a) Projetos individuais 
b) Projetos societários 
c) Projetos privatistas 
d) Projetos cristãos 
e) Projetos conservadores 
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30. Assinale a alternativa que complementa o texto 

abaixo: 

“É sabido  que,  politicamente,  este  processo  te

ve  seu  marco  no  III  CBAS,  em  1979,  na  Cida

de  de  São  Paulo,  quando,  então,  de  forma  o

rganizada,  uma  vanguarda  profissional  virou  u

ma  página  na  história  do  Serviço  Social  brasil

eiro  ao  destituir  a  mesa  de abertura composta 

por nomes oficiais da ditadura, substituindo-os 

por nomes advindos do movimento dos 

trabalhadores. Este congresso ficou conhecido 

como o ‘__________________’ ”. (TEIXEIRA e 

BRAZ) 

a) Congresso da Revolução 
b) Congresso da Ruptura 
c) Congresso da Retomada 
d) Congresso da Verdade 
e) Congresso da Virada 

 
31. Conforme o Art 2º da RESOLUÇÃO CFESS Nº 

557/2009, o assistente social, ao emitir laudos, 

pareceres, perícias e qualquer manifestação 

técnica sobre matéria de Serviço Social, deve 

atuar: 

a) com ampla autonomia respeitadas as normas 
legais, técnicas e éticas de sua profissão, não 
sendo obrigado a prestar serviços 
incompatíveis com suas competências e 
atribuições previstas pela Lei 8662/93. 

b) com relativa autonomia respeitadas as 
normas legais, técnicas e éticas de sua 
profissão, não sendo obrigado a prestar 
serviços incompatíveis com suas 
competências e atribuições previstas pela Lei 
8662/93. 

c) com ampla autonomia respeitadas as normas 
legais, técnicas e éticas de sua profissão, 
sendo obrigado a prestar serviços 
incompatíveis com suas competências e 
atribuições previstas pela Lei 8662/93. 

d) com ampla autonomia respeitadas as normas 
legais, técnicas e éticas das profissões, não 
sendo obrigado a prestar serviços 
incompatíveis com suas competências e 
atribuições previstas pela Lei 8662/93. 

e) com ampla autonomia independente de 
normas legais, técnicas e éticas de sua 
profissão, não sendo obrigado a prestar 
serviços incompatíveis com suas 

competências e atribuições previstas pela Lei 
8662/93. 
 

32. Considerando a atuação do assistente social em 

equipes multiprofissionais NÃO é correto afirmar: 

a) O entendimento ou opinião técnica do 
assistente social sobre o objeto da 
intervenção conjunta com outra categoria 
profissional e/ ou equipe multiprofissional, 
deve destacar a sua área de conhecimento 
separadamente. 

b) O assistente social, em virtude de sua 
formação generalista, poderá ultrapassar a 
especificidade de sua área de atuação. 

c) O assistente social deve delimitar o âmbito de 
sua atuação, seu objeto, instrumentos 
utilizados, análise social e outros 
componentes que devem estar 
contemplados na opinião técnica.  

d) O assistente social deverá emitir sua opinião 
técnica somente sobre o que é de sua área de 
atuação e de sua atribuição legal, para qual 
está habilitado e autorizado a exercer, 
assinando e identificando seu número de 
inscrição no Conselho Regional de Serviço 
Social.  

e) No atendimento multiprofissional a avaliação 
e discussão da situação poderá ser 
multiprofissional, respeitando a conclusão 
manifestada por escrito pelo assistente 
social, que tem seu âmbito de intervenção 
nas suas atribuições privativas. 
 

33. Em se tratando das condições éticas e técnicas do 

exercício profissional do assistente social assinale 

a alternativa verdadeira: 

a) Para a realização e execução de qualquer 
atendimento ao usuário do Serviço Social não 
é obrigatória a existência de espaço físico em 
condições adequadas.  

b) O local de atendimento destinado ao 
assistente social pode ser dotado de espaço 
suficiente, para abordagens individuais ou 
coletivas, conforme as características dos 
serviços prestados. 

c) O local de atendimento deve possuir 
iluminação adequada ao trabalho diurno e 
noturno, conforme a organização 
institucional. 

d) A privacidade do usuário naquilo que for 
revelado durante o processo de intervenção 
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profissional é exigida nos casos de violação 
de direitos. 

e) O material técnico utilizado e produzido no 
atendimento é de caráter reservado, sendo 
seu uso e acesso restrito à equipe 
multiprofissional. 
 

34. Em se tratando do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE), cabe aos 

Estados EXCETO: 

a) elaborar o Plano Estadual de Atendimento 
Socioeducativo em conformidade com o 
Plano Nacional. 

b) criar, desenvolver e manter programas para a 
execução das medidas socioeducativas de 
semiliberdade e internação. 

c) estabelecer com os Municípios formas de 
colaboração para o atendimento 
socioeducativo em meio aberto. 

d) prestar assessoria técnica e suplementação 
financeira aos Municípios para a oferta 
regular de programas de meio aberto. 

e) criar e manter programas de atendimento 
para a execução das medidas socioeducativas 
em meio aberto. 
 

35. No contexto da pandemia pelo Coronavírus o 

CFESS instituiu a normativa n. 3/2020, a qual 

dispõe sobre ações de comunicação de boletins 

de saúde e óbitos por assistentes sociais. Nesse 

sentido, é INCORRETO afirmar: 

a) A comunicação de óbito não se constitui 
atribuição ou competência profissional do/a 
assistente social. 

b) A comunicação de óbito deve ser realizada 
por profissionais qualificados que tenham 
conhecimentos específicos da causa mortis 
dos/as usuários/as dos serviços de saúde, 
cabendo um trabalho em equipe (médico, 
enfermeiro/a, psicólogo/a e/ou outros 
profissionais), atendendo à família e/ou 
responsáveis. 

c) O/A assistente social deve ser responsável 
por informar a respeito dos benefícios e 
direitos referentes à situação, previstos no 
aparato normativo e legal vigente, tais como, 
os relacionados à previdência social, aos 
seguros sociais e outros que a situação 
requeira, bem como informações e 
encaminhamentos necessários, em 

articulação com a rede de serviços sobre 
sepultamento, translado e demais 
providências concernentes.  

d) O/A assistente social deve se ater às suas 
atribuições e competências profissionais, 
visando o melhor atendimento ao/a 
usuário/a dos serviços de saúde, preservando 
a qualidade dos atendimentos prestados, não 
estando obrigado/a a realizar atividade 
incompatível com a legislação profissional 
vigente.  

e) Cabe ao/à assistente social a divulgação de 
boletins médicos, e o atendimento prévio de 
pacientes, visando realizar a triagem das suas 
condições clínicas para acesso aos serviços de 
saúde. 

36. Sobre a construção do estudo social, em 

consonância com as reflexões de Fávero, assinale 

a alternativa CORRETA: 

a) Na construção do estudo social, não se pode 
perder de vista que mesmo quando se 
trabalha apenas com um usuário, ele é um 
indivíduo social, e a realidade social que 
condicionou sua história, bem como o fato 
que motivou a realização do estudo, devem 
ser trazidos à tona por competência do 
assistente social. 

b) Na construção do estudo social, não se pode 
perder de vista que quando se trabalha 
apenas com um usuário, ele é um indivíduo 
isolado. 

c) A realidade social que condicionou a história 
dos indivíduos, bem como o fato que motivou 
a realização do estudo, não devem ser 
trazidos à tona pelo assistente social. 

d) A realidade social que condicionou a história 
dos indivíduos, deve ser observada apenas 
em demandas do poder judiciário. 

e) Não é dever do assistente social trazer à tona 
as peculiaridades sociais, econômicas e 
culturais que interferem e determinam o dia-
a-dia dos sujeitos. 

37. Conforme o artigo 35 do SINASE, NÃO se constitui 

princípio da execução das medidas 

socioeducativas: 

a) legalidade, não podendo o adolescente 
receber tratamento mais gravoso do que o 
conferido ao adulto. 
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b) excepcionalidade da intervenção judicial e da 
imposição de medidas, favorecendo-se meios 
de autocomposição de conflitos. 

c) prioridade a práticas ou medidas que sejam 
restaurativas e, excepcionalmente, atendam 
às necessidades das vítimas. 

d) proporcionalidade em relação à ofensa 
cometida. 

e) individualização, considerando-se a idade, 
capacidades e circunstâncias pessoais do 
adolescente. 
 

38. No dia Nacional da Visibilidade Trans, 29 de 

janeiro, a Associação Nacional de Travestis e 

Transexuais (ANTRA), divulgou dados que 

apontam o Brasil como o país que mais mata 

pessoas trans no mundo. Entre as conquistas que 

se podem elencar na luta pelos direitos desse 

público NÃO se inclui: 

a) A retirada da homossexualidade da lista 
internacional de doenças mentais, em 1990, 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS).  

b) O Sistema Único de Saúde, em 2006, passou 
a aceitar o uso do nome social em qualquer 
serviço da rede pública de saúde. 

c) Em 2018 um número expressivo de mulheres 
trans foram eleitas para o legislativo federal. 

d) Em 2016 a Defensoria Pública da União 
solicitou ao Conselho Nacional de Justiça que 
pessoas trans sem cirurgia tivessem também 
o direito de retificar o registro de 
nascimento. 

e) A excepcionalidade do emprego formal para 
pessoas trans. 
 

39. A defesa do Sistema Único de Saúde perpassa a 

discussão sobre o modelo de gestão utilizado. 

Para tanto é necessário defender as seguintes 

pautas EXCETO: 

a) defesa da gestão estatal com financiamento 
público para o setor público-estatal. 

b) defesa da função do Estado exclusivamente 
como financiador e regulador dos serviços. 

c) luta pela revogação das leis que instituem as 
Organizações Sociais (OS), a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e 
as Fundações Estatais de Direito Privado 
(FEDP). 

d) defesa da função do Estado na produção, 
execução, financiamento e regulação dos 
serviços de saúde. 

e) defesa da não transferência do fundo público 
para o setor privado. 
 

40. De acordo com as diretrizes curriculares para o 

Curso de Serviço Social, NÃO se inclui dentre os 

objetivos da formação profissional: 

a) compreensão do significado social da 
profissão e de seu desenvolvimento sócio-
histórico, nos cenários internacional e 
nacional, desvelando as possibilidades de 
ação contidas na realidade. 

b) capacidade de elaborar, executar e avaliar 
planos, programas e projetos na área social. 

c) capacidade de contribuir para o controle da 
participação dos usuários nas decisões 
institucionais. 

d) capacidade de planejar, organizar e 
administrar benefícios e serviços sociais. 

e) capacidade de realizar pesquisas que 
subsidiem a formulação de políticas e ações 
profissionais. 


