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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 Leia o texto abaixo para responder às questões 

de 1 a 7. 
 

Guerra de narrativas (adaptado) 
  

 Quando o sol parte e ficamos entretidos ao 
redor da fogueira ou de frente à telinha, passamos a 
uma dimensão em que é tênue a fronteira entre o real 
e o imaginário, o território dos mitos, as sutis 
engrenagens do nosso modelo social. Esse ritual 
repete-se há pelo menos 50 mil anos. E, como é da 
natureza do que é fundamental, histórias são simples. 
Todas têm começo, meio e fim; personagens e 
protagonistas; um cenário e um tempo. E mais: toda 
trama possui um narrador, alguém que escolhe que 
causo contar, onde o enredo começa e onde termina, o 
que entra e o que sai. Esse narrador nem sempre é 
visível, não há como apontar o autor de um mito ou do 
que entendemos como senso comum. 
 Repetimos a balela do descobrimento da 
América sem pensar que aqui já viviam pessoas antes 
da invasão europeia. Se o uso da linguagem amplifica 
a capacidade de colaboração, histórias determinam e 
influenciam o comportamento social. Se repetimos a 
narrativa de opressão, perpetuamos sua essência. 
 A habilidade narrativa determina quem tem voz. 
A tensão entre grupos em disputa pela narrativa é tão 
velha quanto a linguagem. Religiões e impérios sempre 
espalharam suas falas e disputaram a atenção. 
Identificar essas narrativas e a quem servem é o 
caminho para delimitar quem nos fala e inferir o que nos 
isola ou ajuda a colaborar. 
 Não existe narrador isento. Por mais cuidadoso 
que seja, cada um carrega seu conjunto de valores e é 
perpassado pelos julgamentos e assunções que vêm 
com a cultura do grupo. Mesmo que não tenha 
mensagem específica, o contador de histórias sempre 
parte de sua visão de mundo.  

https://vidasimples.co/conviver/guerra-de-narrativas/ 

 
1) Assinale a alternativa correta, de acordo com o 

texto. 
 
a) No primeiro período do texto, o autor cria, por 

meio do paralelismo, uma associação entre a 
época em que sentávamos ao redor das 
fogueiras para tratar daquilo que é real e a 
época em que sentamos em frente à televisão 
para viver o imaginário. 

b) A simplicidade das narrativas contrapõe-se 
àquilo que há de fundamental nas histórias, 
uma vez que nem sempre o narrador é fácil de 
ser identificado no texto. 

c) A influência da linguagem e das narrativas é 
preponderante para a libertação ou 
perpetuação da opressão. 

d) A neutralidade da narrativa só é possível 
quando o cuidado com os valores adotados 
pelo grupo do qual faz parte revelam sua 
própria visão de mundo. 

2) De acordo com o sentido do texto, leia as 
afirmativas abaixo. 
I. O narrador do senso comum é a voz que 

personifica o narrador invisível, cujo interesse 
narrativo é desmotivado de intenções políticas 
e econômicas, já que assim como o narrador 
mítico ele não se mostra visível. 

II. A ideia de que a América foi descoberta pelos 
europeus faz parte de uma narrativa 
eurocêntrica que desconsidera os nativos do 
continente americano como sujeitos que já 
haviam descoberto esse espaço geográfico. 

III. A disputa pela narrativa pode ser considerada 
uma guerra ideológica, que movimenta 
interesses políticos há milhares de anos. 

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

3) Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, os sinônimos das expressões 
destacadas nos trechos “Se repetimos a narrativa 
de opressão, perpetuamos sua essência.” e “para 
delimitar quem nos fala e inferir o que nos isola ou 
ajuda a colaborar”. 
a) imortalizamos / machucar. 
b) criamos / aprendemos.  
c) eternizamos / deduzir. 
d) calculamos / depreender. 
 

4) De acordo com a morfologia, assinale a 
alternativa que indica, correta e 
respectivamente, a classe de palavras dos 
termos destacados no trecho a seguir “A 
habilidade narrativa determina quem tem voz”. 
a) substantivo / pronome pessoal / substantivo. 
b) adjetivo / pronome relativo / substantivo. 
c) substantivo / pronome interrogativo / adjetivo. 
d) adjetivo / pronome pessoal / adjetivo. 
 

5) Em relação à sintaxe da Língua Portuguesa 
avalie as afirmativas abaixo atribuindo-lhes 
valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) No trecho “Quando o sol parte e ficamos 

entretidos ao redor da fogueira”, a oração 
destacada é classificada como Subordinada 
Adverbial Temporal. 

(  ) No trecho “Se o uso da linguagem amplifica 
a capacidade de colaboração, histórias 
determinam e influenciam o comportamento 
social.”, a oração destacada é classificada 
como Subordinada Adverbial Concessiva. 

(  ) No trecho “A habilidade narrativa determina quem 
tem voz.”, a oração destacada é classificada como 
Subordinada Adjetiva Restritiva. 

(  ) No trecho “Não existe narrador isento”, o verbo é 
impessoal, por isso nessa oração não há sujeito. 

(  ) No trecho “Mesmo que não tenha mensagem 
específica, o contador de histórias sempre parte de 
sua visão de mundo.”, a oração destacada é 
classificada como Subordinada Adverbial Condicional. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) V, F, F, F, F.  c)  V, V, F, F, V. 
b) F, V, V, V, F.  d)  V, F, V, V, F. 

https://vidasimples.co/conviver/guerra-de-narrativas/
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6) Em relação às regras de acentuação gráfica da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta. 
a) O verbo “ter” é acentuado, no trecho “Todas 

têm começo”, para concordar com o sujeito que 
está na terceira pessoa do plural.  

b) No trecho “alguém que escolhe que causo 
contar”, a palavra acentuada em destaque 
recebe acento, pois é uma palavra oxítona 
terminada em “em”. 

c) A palavra “já” é acentuada no trecho “aqui já 
viviam”, pois é um monossílabo tônico 
terminado em “a”. 

d) No trecho “Religiões e impérios sempre 
espalharam”, a palavra “impérios” é acentuada 
pois é uma paroxítona terminada em “os”. 

 
7) De acordo com as regras de Concordância Verbal 

e Nominal, assinale a alternativa que reescreve 
corretamente o trecho extraído do texto. 
 

 “Não existe narrador isento. Por mais 
cuidadoso que seja, cada um carrega seu conjunto de 
valores e é perpassado pelos julgamentos e assunções 
que vêm com a cultura do grupo.” 

 
a) Não há narradores isentos. Por mais 

cuidadosos que seja, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelos 
julgamentos e assunções que vêm com as 
culturas do grupo. 

b) Não existe narradores isentos. Por mais 
cuidadosos que seja, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelos 
julgamentos e assunções que vêm com as 
culturas do grupo. 

c) Não existem narradores isentos. Por mais 
cuidadosos que sejam, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelo 
julgamento que vem com as culturas do grupo.  

d) Não existe narrador isento. Por mais cuidadoso 
que seja, cada um carrega seu conjunto de 
valores e é perpassado pelo julgamento que 
vêm com a cultura do grupo. 

 
8) Assinale a alternativa que apresenta o uso 

correto do acento grave, indicador de crase. 
a) Todos somos sujeitos à chuvas e trovoadas. 
b) Eu posso te visitar após às 15h.  
c) Devemos à essa professora o nosso sucesso. 
d) Falei à senhora a mais pura verdade. 
 

9) Em relação às regras de regência verbal e 
nominal, assinale a alternativa incorreta. 
a) A família toda assistiu às partidas na TV. 
b) Os síndicos julgaram o caso do condômino 

irresponsável ontem. 
c) Aspiravam à poluição todos os dias na cidade. 
d) Os professores deram razão aos alunos. 
 

10) Em relação às regras de colocação pronominal, 
segundo a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta. 
a) Elas tinham avisado-me sobre as faltas excessivas. 
b) Se apresentaram muito bem no recital as suas filhas. 
c) Hoje nos preocupamos muito mais com as 

expressões que usamos. 
d) Os alunos que mantiveram-se em silêncio 

durante a aula aprenderam. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11) Uma pessoa pretende assentar uma fileira 
ladrilhos idênticos, mas deseja colocá-los de 
acordo com um padrão fixo de rotações 
sequenciais para variar o padrão básico/ 
imagem formada com a simples colocação 
deles na mesma direção. Abaixo, a esquerda, 
está a peça do ladrilho e, a direita, as três 
primeiras peças assentadas. 
 

      
 

 Assinale a alternativa que indica a imagem do 
quarto ladrilhos colocado à direita que 
corresponde ao padrão que estava sendo 
adotado nas três peças colocadas 
anteriormente. 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

 
12) A figura abaixo representa o diagrama de Venn 

para os conjuntos A, B, C e D.  

 
 Assinale a alternativa que representa a região 

acinzentada. 

a) ( A ⋂ C ) ⋃ (A ⋂ D) ⋃ (B ⋂ C)  - (C ⋂ D) 

b) ( A ⋃ C ) ⋂ (A ⋃ D) ⋂ (B ⋂ C)  - (C ⋂ D) 

c) ( A ⋂ B ⋂ C ⋂ D ) - (C ⋃ D)  

d) ( B ⋂ C ) ⋃ (A ⋂ C ⋂ D) - (C ⋃ D) 
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13) Um dos mecanismos para quebrar 
criptografias simples de substituição de 
caracteres é verificar a frequência das letras e 
a coerência de palavras em determinado 
idioma. O diagrama abaixo apresenta a 
frequência aproximada das letras nas palavras 
da língua portuguesa. 
 

 
 

 Com base neste diagrama e nas palavras do 
vocabulário da língua portuguesa é possível 
decifrar a frase criptografada. 
 

Z NVMGV JFV HV ZYIV Z FNZ MLEZ RWVRZ 
QZNZRH ELOGZIZ ZL HVF GZNZMSL 

LIRTRMZO 
 

 A frequência de cada caracter dessa frase está 
indicada na seguinte tabela. 
 

letra frequência letra frequência letra frequência 

Z 14 F 3 J 1 

V 7 G 3 Q 1 

L 5 H 3 S 1 

R 5 I 3 T 1 

M 4 E 2 W 1 

N 4 O 2 Y 1 

 
 Com base nestas informações e sabendo que 

todas as palavras são da Língua Portuguesa, 
os espaços não foram substituídos e que 
acentos e maiúsculas foram ignorados, analise 
as afirmativas abaixo: 
 
I. A letra “Z” no texto criptografado é a mais 

frequente e corresponde a letra “A” na frase 
original, compatível com a frequência na 
Língua Portuguesa. 

 
II. A letra “V” no texto criptografado corresponde a 

letra “E” texto original. 
 
III. A palavra criptografada “ZYIV” correspondem a 

palavras “AZUL”.  
 
 Estão corretas as afirmativas:  

a) I apenas 
b) I e II apenas 
c) I e III apenas 
d) I, II e III 

14) O trecho abaixo é do soneto XLIV, de Pablo 
Neruda, retirado de uma tradução para o 
Português popular na rede de computadores. 
 
(...) 
Amo-te para começar a amar-te, 
para recomeçar o infinito 
e para não deixar de amar-te nunca: 
por isso não te amo ainda. 
(...) 
 

 Neste trecho vemos um conflito que inspira o 
poeta, que pode ser trocado pela proposição 
composta: “Se começa, então termina”. A 
partir dela considere as afirmações derivadas 
abaixo.  
 
I. Se não termina, então não começa. 
II. Não começa ou termina. 
III. Começa e não termina. 
 

 Com respeito à lógica proposicional assinale a 
alternativa que caracteriza cada afirmativa com 
respeito à proposição original 
a) I - negação; II - negação; III - equivalência 
b) I - equivalência; II - equivalência; III - negação 
c) I - negação; II - equivalência; III - negação 
d) I - negação; II - negação; III - negação 
 

15) O estudo formal de proposições em termos da 
lógica proposicional é realizado em termos de 
tabelas-verdade. 
 

 “As tabelas-verdade derivam do trabalho de 
Gottlob Frege, Charles Peirce e outros nomes da 
década de 1880, e tomaram a forma atual em 1922 
através dos trabalhos de Emil Post e Ludwig 
Wittgenstein. A publicação do Tractatus Logico-
Philosophicus, de Wittgenstein, utilizava as mesmas 
para classificar funções veritativas em uma série. A 
vasta influência de seu trabalho levou, então, à difusão 
do uso de tabelas-verdade.” Fonte: wikipedia, “Tabela-
verdade”. 

 
 Em uma tabela-verdade cada proposição 

simples individual é organizada em uma coluna 
e recebe valor verdadeiro (V) ou falso (F) a cada 
linha. Em uma última coluna se elenca o 
resultado lógico vindo da regra lógica definida 
pelos conectivos, para cada uma das linhas.  
Considere uma proposição composta por 
proposições simples:  
 

 “Se João mora aqui, então ele é rico, e, se ele 
é rico, então tem mais de um carro, e, se ele tem mais 
de um carro, então ele tem carros com placas 
diferentes, e não depende da regra de rodízios de carro 
do município.” 

 
 Assinale a alternativa que indica o número de 

linhas de uma tabela-verdade que contenha a 
avaliação desta proposição composta. 
a)   8 
b) 16 
c) 32 
d) 64 
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16) No mundo contemporâneo com as mídias 
sociais notícias falsas e falácias surgidas em 
debates se tornaram muito presentes. 
Particularmente, a falácia nomeada por 
“Argumentum ad hominem” que é estruturada 
“quando alguém procura negar uma 
proposição com uma crítica ao seu autor e não 
ao seu conteúdo”. 

 Considere as proposições abaixo adaptadas 
de discursos encontrados na rede de 
computadores. 
 
I. “Nosso País tem um déficit educacional 

reconhecido. Pessoas com aprendizado formal 
deficitário acreditam muito naquilo que 
recebem pelo aplicativo. Então há preocupante 
deficiência na checagem de notícias.” 

II. “O filósofo liberal X disse discordar desta 
opinião. Este filósofo já deu entrevista à revista 
comunista, então sua opinião não é confiável.” 

III. “Quem nunca fumou não pode tentar interferir 
nas discussões e políticas públicas sobre 
tabagismo”. 

 
 Assinale a alternativa em que são identificadas 

falácias de Argumentum ad hominem. 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) I e III apenas 
d) II e III apenas 
 

17) O número 1/3 (um terço) em representação 
decimal assume a forma: 0,33333… com uma 
infinidade de casas decimais seguintes 
(repetitivas) com o algarismo 3. Considere o 
seguinte procedimento para descobrir o par de 
números que forma uma dízima periódica 
baseado em uma sequência de operações 
aritméticas rudimentares e no encadeamento 
lógico sequencial: 
 

 
 

 Baseado neste procedimento, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
 
(  ) 0,999999… = 1 
(  ) 0,1 + 0,01 + 0,001 + … = 1/9 
(  ) Um número que não exibe repetição como: 

0,123456789101112131415… (onde se 
encadeiam os inteiros crescentes ao longo de 
suas casas decimais) pode ter a fração 
determinada da mesma maneira. 

 
 Assinale a alternativa que avalia corretamente 

as afirmações acima em termos da mesma 
lógica apresentada no procedimento. 
a) F, F, F 
b) F, V, V 
c) V, V, F 
d) F, V, F 

18) Uma pessoa procura por um argumento 
dedutivo a partir de duas premissas listadas 
abaixo. 
 
Premissa 1: Toda quantidade física pode ser 
medida por algum dispositivo. 
Premissa 2: Não se consegue medir o amor com 
um dispositivo.   
 

 A pessoa estabelece, então, duas proposições 
na forma de conclusões possíveis. 
 
Conclusão 1: O amor não é uma quantidade física. 
Conclusão 2: Nem toda quantidade física pode ser 
medida por algum dispositivo. 
 

 Partindo do princípio da lógica dedutiva, 
assinale a alternativa correta. 
a) ambas conclusões são deduções válidas 
b) apenas a conclusão 1 é uma dedução válida 
c) apenas a conclusão 2 é uma dedução válida 
d) nenhuma das conclusões é uma dedução válida 
 

19) Em uma rede social dois amigos, Fernando e 
Roberto, analisam sua rede de amigos. 
Fernando tem 2120 amigos, enquanto Roberto 
tem 580 amigos. A rede completa de amigos de 
um, de outro ou ambos tem 2550 pessoas. 
Considere dois cenários: 
 
C1: dado que a pessoa é amiga de Roberto, qual 
a chance dela ser amiga também de Fernando? 
C2: dado que a pessoa é amiga de Fernando, qual 
a chance dela ser amiga também de Roberto? 
 

 Assinale a alternativa que melhor aproxima o 
valor da resposta de cada pergunta elencada 
nos cenários acima. 
a) C1 = 26% e C2 = 7% 
b) C1 = 6% e C2 = 6% 
c) C1 = 23% e C2 = 83% 
d) C1 = 9% e C2 = 9% 
 

20) Sejam duas proposições lógicas simples: A e 
B, e a representação simbólica para a negação 
e os conectivos lógicos abaixo listadas: 
 

~A negação de A 

A ∧ B A e B 

A ∨ B A ou B 

A → B se A, então B 

A ↔ B A se, e somente se, B 
 

 Considere as proposições enumeradas: 
 
I. A ∧ ~A 

II. (A ∧ B) ∨ ~ (A ∧ B) 
III. (A → B) ↔ (~ B → ~A) 
 

 Uma tautologia é uma proposição lógica que pode 
apenas assumir valores-verdade verdadeiros (V), 
uma antinomia é a negação de uma tautologia, e, 
portanto, é uma proposição composta em que resulta 
apenas em valores lógicos falsos (F). Assinale a 
alternativa que corretamente classifica as 
proposições completas enumeradas nesses termos. 
a) I - Antinomia; II - Tautologia; III - Tautologia 
b) I - Tautologia; II - Antinomia; III - Tautologia 
c) I - Tautologia; II - Tautologia; III - Antinomia 
d) I - Tautologia; II - Tautologia; III – Tautologia 



 

 IBFC_32 5 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 

1990) dispõe, em seu Capítulo III, sobre o 
Direito à Convivência Familiar e Comunitária. 
Considerando o disposto na legislação, 
assinale a alternativa correta. 
a) As crianças que estiverem inseridas em 

programa de acolhimento institucional deverão 
ter sua situação reavaliada a cada seis meses, 
visando a garantia de seu desenvolvimento 
integral 

b) A manutenção ou a reintegração da criança ou 
do adolescente à família substituta terá 
preferência em relação a qualquer outra 
providência 

c) A convivência da criança ou do adolescente 
com os genitores privados de liberdade deverá 
ser garantida apenas mediante autorização 
judicial 

d) A convivência integral da criança com a mãe 
adolescente que estiver em acolhimento 
institucional deverá ser garantida 

 
22) Conforme disposto no Art. 131 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), o Conselho 
Tutelar é órgão permanente e autônomo, não 
jurisdicional, encarregado pela sociedade de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança 
e do adolescente. No que tange às atribuições 
do Conselho Tutelar, dispostas no Art. 136 da 
referida legislação, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) É atribuição do Conselho Tutelar atender 

crianças e adolescentes cujos direitos forem 
ameaçados por ação ou omissão da sociedade 
ou do Estado; por falta, omissão ou abuso dos 
pais ou responsável; em razão de sua conduta 
ou que tenham cometido ato infracional 

b) É atribuição do Conselho Tutelar requisitar 
serviços públicos nas áreas de saúde, 
educação, serviço social, previdência, trabalho 
e segurança 

c) É atribuição do Conselho Tutelar assessorar o 
Poder Judiciário em casos que constituam 
infração administrativa ou penal contra os 
direitos da criança ou adolescente 

d) É atribuição do Conselho Tutelar representar 
ao Ministério Público para efeito das ações de 
perda ou suspensão do poder familiar, após 
esgotadas as possibilidades de manutenção da 
criança ou do adolescente junto à família 
natural 

23) No que tange às Ações Governamentais na 
área da saúde, conforme disposto na Política 
Nacional do Idoso (Lei 8.842/1994), analise as 
afirmativas abaixo, atribuindo os valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Garantir ao idoso a assistência à saúde, nos 

diversos níveis de atendimento do Sistema 
Único de Saúde. 

(  ) Incluir a Geriatria como especialidade clínica, 
para efeito de concursos públicos federais, 
estaduais, do Distrito Federal e municipais. 

(  ) Realizar estudos para detectar o caráter 
epidemiológico de determinadas doenças do 
idoso, com vistas a prevenção, tratamento e 
reabilitação. 

(  ) Elaborar critérios que garantam o acesso da 
pessoa idosa à habitação popular. 

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

24) Conforme descrito na Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS, 2004), a política de 
assistência social foi inserida no campo da 
Seguridade Social a partir da Constituição 
Federal de 1988 e regulamentada pela Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS, 1993). 
Assinale a alternativa corretas sobre os 
campos desta política. 
a) Condições de vida, seletividade do acesso, 

responsabilidade familiar 
b) Direitos, universalização do acesso, 

responsabilidade estatal 
c) Pobreza, universalização do acesso, 

assistência social 
d) Direitos, seletividade do acesso, 

responsabilidade estatal 
 

25) No que tange às diretrizes da Política de 
Assistência Social, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Descentralização político-administrativa. 
(  ) Centralidade na família. 
(  ) Igualdade de direitos no acesso ao 

atendimento. 
(  ) Inserção no mercado de trabalho formal. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F, F 
b) F, V, V, F 
c) V, V, V, F 
d) V, F, V, F 
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26) Leia o trecho a seguir: 
 “Cada um de nós é fruto do contexto histórico 
em que está inserido e das respostas que a ele dá, as 
alternativas que escolhe, os valores que pautam tais 
escolhas e vão sendo materializados. Para 
compreender a natureza humana, não há afirmação 
mais radical que a de Marx de que o homem é síntese 
de suas relações sociais, objetiva e subjetivamente. A 
posição que ocupa na divisão social do trabalho 
configura as condições materiais de existência, e é 
nessa que os sujeitos fazem suas histórias e se 
constituem objetiva e subjetivamente” 

(LACERDA, E. P. de. Exercício profissional do assistente 
social: da imediaticidade às possibilidades históricas. 

Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n117/03.pdf> Acesso em 

19/02/20) 

 Considerando o texto e o compromisso ético-
político do/a assistente social, é correto afirmar 
que as ações profissionais devem estar 
vinculadas à _____. 

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) vitimização dos/as usuários/as 
b) mecanismos institucionais 
c) emancipação humana 
d) manter o status quo 
 

27) Segundo o disposto no Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA, 1990), a adoção é 
medida excepcional e irrevogável, à qual se 
deve recorrer apenas quando esgotados os 
recursos de manutenção da criança ou 
adolescente na família natural ou extensa. No 
que diz respeito ao adotante, assinale a 
alternativa correta. 
a) O adotante há de ser, pelo menos, vinte anos 

mais velho que o adotando 
b) O adotante há de ser, pelo menos, dezoito anos 

mais velho que o adotando 
c) O adotante há de ser, pelo menos, vinte e um 

anos mais velho que o adotando 
d) O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis 

anos mais velho que o adotando 
 

28) Segundo a autora Regina Célia Mioto, as ações 
realizadas pelos profissionais de Serviço 
Social junto à população usuária devem 
permitir a apreensão da realidade de maneira 
crítica e consciente, considerando-os como 
sujeitos de direitos. Assinale a alternativa que 
corresponde à lógica descrita. 
a) Respostas pontuais às demandas 
b) Conquista de objetivos institucionais 
c) Ações socioeducativas 
d) Administração de recursos 

29) Considerando o disposto no Título III, Capítulo 
II, do Código de Ética do/a Assistente Social, 
no que tange às relações com as instituições 
empregadoras e outras, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) É direito do(a) Assistente Social dispor de 

condições de trabalho condignas, seja em 
entidade pública ou privada, de forma a garantir 
a qualidade do exercício profissional 

b) É direito do(a) Assistente Social integrar 
comissões interdisciplinares de ética nos locais 
de trabalho do/a profissional, tanto no que se 
refere à avaliação da conduta profissional, 
como em relação às decisões quanto às 
políticas institucionais 

c) É vedado ao(a) Assistente Social empregar 
com transparência as verbas sob a sua 
responsabilidade, de acordo com os interesses 
e necessidades coletivas dos/as usuários/as 

d) É vedado ao(a) Assistente Social emprestar 
seu nome e registro profissional a firmas, 
organizações ou empresas para simulação do 
exercício efetivo do Serviço Social 

 
30) Segundo a autora Eunice Teresinha Fávero, as 

instruções sociais em processos judiciais 
implicam que o profissional de Serviço Social 
realize interpretações da realidade social que 
se apresenta como objeto de uma ação judicial. 
Para tal, o Assistente Social se utiliza de 
instrumentos técnico-operativos para registro 
de sua avaliação. O documento que relata, de 
maneira breve, alguma informação inicial ou 
complementar relacionada à ação processual é 
denominado: 
a) laudo/ parecer social 
b) relatório social 
c) visita domiciliar 
d) informação técnica 
 

31) Considerando o disposto no Art. 2º do Código 
de Ética do/a Assistente Social, no que tange 
aos direitos do profissional ao sigilo, assinale 
a alternativa correta. 
a) O sigilo deve ser garantido através da 

inviolabilidade do local de trabalho e 
respectivos arquivos e documentação 

b) O sigilo deve ser garantido através do 
aprimoramento profissional de forma contínua 

c) O sigilo deve ser garantido através de práticas 
que caracterizem o cerceamento de liberdade 

d) O sigilo poderá ser quebrado quando o 
profissional for convocado a depor como 
testemunha sobre situação do/a usuário/a 

http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n117/03.pdf
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32) A previsão legal do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) é materializada no Art. 203 
da Constituição Federal de 1988, que dispõe 
sobre “a garantia de um salário mínimo de 
benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover à própria manutenção 
ou de tê-la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei”. No que tange à competência do 
INSS, assinale a alternativa correta. 
a) Proteção social dos beneficiários do BPC 
b) Ações de controle e defesa dos beneficiários do 

BPC 
c) Operacionalização do BPC 
d) Implementação do serviço de Ouvidoria contra 

irregularidades no BPC 
 

33) Conforme apontado pela autora Elaine 
Behring, o contexto da crise do capital vem 
implicando um redirecionamento das políticas 
sociais, pautadas na lógica _____, com 
importantes consequências para as condições 
de trabalho dos(as) assistentes sociais. Nesse 
sentido, a implementação dessas políticas 
assume um caráter _____ e residual, assim 
como dificulta que o profissional elabore 
projetos de intervenção críticos, dado o caráter 
prioritariamente _____ das ações. 

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) marxista / assistencial / hegemônico 
b) liberalista / focalizado / desprofissionalizado 
c) liberalista / crítico / emergencial 
d) neoliberal / focalizado / emergencial 
 

34) Analise as afirmativas abaixo que abordam 
sobre o projeto de trabalho do(a) Assistente 
Social nos espaços sócio ocupacionais e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) No estabelecimento do projeto de trabalho, o 

profissional precisa reconhecer aquilo que lhe 
compete, a fim de evitar a simples reprodução 
do projeto institucional como o seu próprio. 

(  ) O projeto de trabalho deve funcionar como um 
manual a ser seguido pelo profissional. 

(  ) A formulação do projeto de trabalho deve 
indicar como o profissional se coloca frente às 
demandas da população e sua proposta de 
intervenção. 

(  ) Na elaboração do projeto de trabalho, é 
necessário que o profissional reconheça as 
demais intervenções profissionais que 
compartilham espaço com o Serviço Social, a 
fim de compreender a totalidade da proposta de 
trabalho daquele espaço. 

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

35) Leia o trecho a seguir. 
 “A avaliação de uma política social pressupõe 
inseri-la na totalidade e dinamicidade da realidade.  
Mais que conhecer e dominar tipos e métodos de 
avaliação ou diferenciar análise e avaliação, é 
fundamental reconhecer que as políticas sociais têm 
um papel imprescindível na consolidação do Estado 
democrático de direito (...)” 

(BOSCHETI, I. Avaliação de políticas, programas e projetos 
sociais. In: Serviço Social: Direitos Sociais e 

Competências Profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 
2009) 

 A respeito da avaliação de políticas sociais, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Deve se situar na concepção de Estado e de 

política social que determina seu resultado 
b) Diz respeito, exclusivamente, à composição de 

técnicas e instrumentos, preocupando-se com 
a medição e desempenho das políticas sociais 

c) Deve demonstrar seus limites e possibilidades 
na produção do bem-estar na sociedade 

d) Tem como parâmetro a relação entre objetivos, 
intenção, desempenho e alcance dos objetivos 

 
36) No que tange ao instrumento de trabalho 

Entrevista Social, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) A Entrevista Social é um espaço dialógico que 

possibilita ao profissional entrar em contato 
com a realidade social 

b) A Entrevista Social permite a expressão de 
interesses e subjetividades dos indivíduos 
atendidos 

c) A Entrevista Social pressupõe que o 
profissional tenha uma escuta qualificada frente 
às demandas apresentadas 

d) A Entrevista Social deve ser pautada na 
neutralidade profissional frente às demandas 
singulares apresentadas  

 
37) Leia o trecho a seguir. 
 “Como sugere Anderson, se o projeto 
neoliberal surgiu como uma terapia para animar o 
crescimento da economia capitalista, para deter a 
inflação, obter deflação como condição de recuperação 
dos lucros, fez crescer o desemprego e a desigualdade 
social” 

(IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: 
trabalho e formação profissional. São Paulo: Cortez, 1998, 

p. 35.)  

 Assinale a alternativa correta quanto a 
característica primordial da proposta 
neoliberal. 
a) Responsabilizar o Estado frente às expressões 

da questão social 
b) Fortalecimento das ações dos Sindicatos 
c) Regular as relações econômicas através do 

mercado 
d) Efetivar o Welfare State 
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38) No que tange aos princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde (SUS), conforme 
regulamentado pela Lei nº 8.080/1990, analise 
as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
(  ) Universalidade de acesso. 
(  ) Direito à informação. 
(  ) Integralidade de assistência.  
(  ) Descentralização político-administrativa. 

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

39) Leia o trecho a seguir. 
 

 “Questão social apreendida como o conjunto 

das expressões das desigualdades da sociedade 

capitalista madura, que tem uma raiz comum: a 

produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho 

torna-se mais amplamente social, enquanto a 

apropriação dos seus frutos mantém-se privada, 

monopolizada por uma parte da sociedade” 

(IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: 
trabalho e formação profissional. São Paulo: Cortez, 1998, 

p. 27) 

 
 Para a autora, a questão social na 

contemporaneidade assume uma dupla 
perspectiva. Sobre isso, assinale a alternativa 
correta. 
a) Transformações no padrão de acumulação 

capitalista e regulação keynesiana da 
economia 

b) Profissionalização do Serviço Social e 
acumulação capitalista 

c) Distribuição da riqueza socialmente produzida 
e expressão da desigualdade social 

d) Expressão da desigualdade social e produção 
de formas de resistência 

 
40) Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna. 
 
 Conforme apontado pela autora Yolanda 
Guerra, o significado do trabalho profissional do/a 
assistente social deve ser compreendido a partir das 
necessidades e interesses antagônicos das classes 
sociais que polarizam sua intervenção. É correto 
afirmar que se constitui como condição central da 
formação e intervenção profissional _____. 

 
a) as dimensões investigativa e interventiva 
b) a intervenção prática-utilitária 
c) os aspectos fenomênicos da realidade social 
d) o conhecimento formal-abstrato 
 
 


