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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas 
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas. 

• Caso haja questão(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados 
como situação hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta. 

• Nas questões que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de 
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas 
poderão ser utilizados para rascunho. 

 

 

-- PROVAS OBJETIVAS -- 
 

-- CONHECIMENTOS GERAIS -- 
 

 

Texto CG1A1-I 

 
  Prática já adotada pela população de países asiáticos para 
se proteger de doenças respiratórias transmitidas principalmente 
no inverno, o uso de máscaras se mostrou um instrumento eficaz 
na prevenção ao novo coronavírus; no entanto, crianças pequenas 
não devem usá-las. Especialistas lembram que, para quem tem 
menos de dois anos de idade, o uso de máscara facial pode 
dificultar a respiração e até aumentar o risco de asfixia.  
  “O sufocamento é o principal risco. Não somente crianças 
menores de dois anos, mas também crianças com doenças 
pulmonares, como asmáticos em crise, ou crianças com 
distúrbios neurológicos não devem usar máscaras”, afirmam 
infectologistas.  

Renata Okumura. O Estado de São Paulo. 28/5/2020 (com adaptações). 

 

   

 Questão 1 

 
   

Com relação aos aspectos linguísticos do primeiro período do 
texto CG1A1-I, é correto afirmar que o termo “se”, 
 

A no trecho “se proteger”, remete ao termo “Prática”. 
B no trecho “se mostrou”, tem como referente o termo 

“instrumento”. 
C em ambas as ocorrências, pode ser suprimido sem prejuízo 

dos sentidos e da correção gramatical do texto. 
D em ambas as ocorrências, expressa a noção de reciprocidade.  
E em ambas as ocorrências, pode, sem prejuízo da correção 

gramatical do texto, ser deslocado para imediatamente após a 
forma verbal, escrevendo-se, respectivamente, proteger-se e 
mostrou-se. 

 

   

 Questão 2 

 
   

Infere-se do texto CG1A1-I que o uso de máscaras faciais é 
 

A considerado ineficaz por infectologistas para prevenir o 
contágio pelo coronavírus em crianças, independentemente da 
idade. 

B recomendado por infectologistas para crianças com distúrbios 
neurológicos, desde que elas sejam supervisionadas pelos 
pais. 

C desaconselhado por infectologistas para crianças com 
distúrbios neurológicos, independentemente da idade, devido 
ao risco de asfixia. 

D aconselhado por infectologistas para crianças menores de dois 
anos de idade, desde que não tenham doenças pulmonares. 

E indicado por infectologistas para proteger crianças asmáticas, 
com dificuldade de respiração, por impedir o contágio pelo 
coronavírus. 

Outono 

 
O outono de azulejo e porcelana  
Chegou! Minha janela é um céu aberto. 
E esse estado de graça quotidiana 
Ninguém o tem sob outros céus, decerto! 
 
Agora, tudo transluz... tanto mais perto 
Quanto mais nossa vista se alontana... 
E o morro, além, no seu perfil tão certo,  
Até parece em plena via urbana! 
 
Tuas tristezas... o que é feito delas? 
Tombaram, como as folhas amarelas 
Sobre os tanques azuis... Que desaponto! 
 
E agora, esse cartaz na alma da gente: 
ADIADOS OS SUICÍDIOS... Simplesmente 
Porque é abril em Porto Alegre... E pronto! 

Mário Quintana. Preparativos de viagem. 2.ª ed.  

São Paulo: Editora Globo, 2004 (com adaptações).  

 

   

 Questão 3  
 

No poema Outono, o eu lírico 
 

A deplora a chegada do outono em Porto Alegre, revelando 
intenções suicidas. 

B descreve não somente as próprias emoções, como também as 
de outras pessoas.  

C deleita-se com a chegada do outono em Porto Alegre, 
identificando suas emoções com aquelas vivenciadas por 
pessoas que vivem sob outros céus. 

D considera que a queda das folhas amarelas sobre os tanques 
azuis representa um alento para pessoas tristes. 

E afirma que o outono é um convite a incursões nos morros que 
circundam Porto Alegre. 

 

 

   

 Questão 4  
 

O termo “transluz”, no verso “Agora, tudo transluz... tanto mais 
perto”, no poema Outono, 
 

A pertence à mesma classe gramatical do vocábulo luz. 
B consiste em uma forma flexionada do verbo transluzir. 
C concorda com o termo “Agora”. 
D descreve um evento passado. 
E poderia ser substituído por translúcido, sem alteração dos 

sentidos do texto. 
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Texto CG1A1-II 

 

  Rejeito as doutrinas do arbítrio; abomino as ditaduras de 

todo gênero, militares, ou científicas, coroadas, ou populares; 

detesto os estados de sítio, as suspensões de garantias, as razões 

de estado, as leis de salvação pública; odeio as combinações 

hipócritas do absolutismo dissimulado sob as formas 

democráticas e republicanas; oponho-me aos governos de seitas, 

aos governos de facção, aos governos de ignorância; e, quando 

esta se traduz pela abolição geral das grandes instituições 

docentes, isto é, pela hostilidade radical à inteligência do país nos 

focos mais altos de sua cultura, a estúpida selvageria dessa 

fórmula administrativa impressiona-me como o bramir de um 

oceano de barbaria ameaçando as fronteiras de nossa 

nacionalidade. 

Rui Barbosa. Discursos, Orações e Conferências. 

Livraria e Editora Iracema: São Paulo, p. 95-96. 

 

   

 Questão 5 

 
   

Do trecho “e, quando esta se traduz pela abolição geral das 

grandes instituições docentes, isto é, pela hostilidade radical à 

inteligência do país nos focos mais altos de sua cultura, a 

estúpida selvageria dessa fórmula administrativa impressiona-me 

como o bramir de um oceano de barbaria ameaçando as 

fronteiras de nossa nacionalidade”, do texto CG1A1-II, infere-se 

que 

 

A os bárbaros atravessam os oceanos para bramir suas ameaças 

às fronteiras da nacionalidade.  

B o bramir do oceano ameaça as fronteiras nacionais tanto 

quanto a selvageria estúpida das fórmulas administrativas que 

hostilizam a cultura nacional. 

C as instituições docentes são ameaçadas quando a selvageria 

da fórmula administrativa hostiliza as fronteiras da 

nacionalidade, admitindo a invasão estrangeira. 

D a hostilidade da fórmula administrativa aos focos mais 

elevados da cultura nacional é uma selvageria que ameaça a 

inteligência dos docentes do país, tal como a ameaça às 

fronteiras da nacionalidade.  

E a selvageria da fórmula administrativa que hostiliza 

as instituições docentes é uma barbaridade que ameaça 

as fronteiras da nacionalidade. 

 

   

Questão 6 

 
 

Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de 

reescrita que altera a pontuação do seguinte trecho do texto 

CG1A1-II: “Rejeito as doutrinas do arbítrio; abomino as 

ditaduras de todo gênero, militares, ou científicas, coroadas, ou 

populares; detesto os estados de sítio, as suspensões de garantias, 

as razões de estado, as leis de salvação pública; odeio 

as combinações hipócritas do absolutismo dissimulado sob 

as formas democráticas e republicanas; oponho-me aos governos 

de seitas, aos governos de facção, aos governos de ignorância;”. 

Assinale a opção em que a proposta apresentada mantém a 

correção gramatical e os sentidos do texto, considerando que 

sejam feitas as devidas alterações de maiúsculas e minúsculas no 

texto. 
 

A Rejeito as doutrinas do arbítrio. Abomino as ditaduras de 

todo gênero militares, ou científicas, coroadas, ou populares.  

Detesto os estados de sítio, as suspensões de garantias, as 

razões de estado, as leis de salvação pública. Odeio as 

combinações hipócritas do absolutismo dissimulado sob as 

formas democráticas e republicanas. Oponho-me aos 

governos de seitas, aos governos de facção, aos governos de 

ignorância. 

B Rejeito as doutrinas do arbítrio; abomino as ditaduras de todo 

gênero, militares, ou científicas, coroadas, ou populares; 

detesto os estados de sítio, as suspensões de garantias, 

as razões de estado, as leis de salvação pública; odeio 

as combinações hipócritas do absolutismo dissimulado sob 

as formas democráticas e republicanas; oponho-me, aos 

governos de seitas, aos governos de facção, aos governos de 

ignorância; 

C Rejeito as doutrinas do arbítrio; abomino as ditaduras de todo 

gênero, militares ou científicas, coroadas ou populares; 

detesto os estados de sítio, as suspensões de garantias, as 

razões de estado, as leis de salvação pública; odeio 

as combinações, hipócritas, do absolutismo dissimulado sob 

as formas, democráticas, e republicanas; oponho-me aos 

governos de seitas, aos governos de facção, aos governos de 

ignorância; 

D Rejeito as doutrinas do arbítrio. Abomino as ditaduras de 

todo gênero, militares ou científicas, coroadas ou populares. 

Detesto os estados de sítio, as suspensões de garantias, as 

razões de estado, as leis de salvação pública. Odeio as 

combinações hipócritas do absolutismo dissimulado sob 

as formas democráticas e republicanas. Oponho-me aos 

governos de seitas, aos governos de facção, aos governos de 

ignorância. 

E Rejeito as doutrinas do arbítrio; abomino as ditaduras de todo 

gênero, militares, ou científicas, coroadas, ou populares; 

detesto os estados, de sítio, as suspensões, de garantias, as 

razões, de estado, as leis, de salvação pública; odeio as 

combinações hipócritas do absolutismo dissimulado sob as 

formas democráticas e republicanas; oponho-me aos 

governos, de seitas, aos governos, de facção, aos governos, de 

ignorância; 
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 Questão 7 

 
   

No texto CG1A1-II, os termos “Rejeito”, “abomino”, “detesto”, 

“odeio” e “oponho-me” (que iniciam as cinco primeiras orações, 

respectivamente) 
 

A expressam um tipo de ordem. 

B assumem as formas Rejeitamos, abominamos, detestamos, 

odiamos e opomos-nos, respectivamente, se flexionados na 

primeira pessoa do plural. 

C expressam a opinião do narrador, mediante referência à 

primeira pessoa do singular na flexão do verbo.  

D assumem as formas Rejeitarei, abominei, detestarei, 

odiarei e opor-me-ei, respectivamente, se flexionadas no 

tempo futuro.  

E constituem orações que estabelecem, entre si, relação de 

subordinação. 
 

   

 Questão 8 

 

Considere que, nas seguintes situações hipotéticas, Flávio, 

Frederico e Carlos sejam funcionários públicos civis do estado 

do Rio de Janeiro. 

I Flávio foi demitido e, posteriormente, sua demissão foi 

invalidada por decisão administrativa; 

II Frederico estava em disponibilidade e retornou ao serviço 

público estadual;  

III Carlos recebeu provimento em outro cargo, a pedido, para 

exercer função mais compatível com seu estado, por motivo 

saúde. 

Considerando essas situações hipotéticas, assinale a opção que 

apresenta corretamente a relação entre os funcionários e 

suas situações no órgão público, nos termos do 

Decreto estadual n.º 2.479/1979.   
 

A Flávio, readaptação; Frederico, reintegração; Carlos, 

aproveitamento 

B Flávio, aproveitamento; Frederico, readaptação; Carlos, 

reintegração 

C Flávio, reintegração; Frederico, aproveitamento; Carlos, 

readaptação 

D Flávio e Frederico, aproveitamento; Carlos, reintegração 

E Flávio e Carlos, readaptação; Frederico, reintegração 
 

   

 Questão 9 

 

Nos termos da Lei estadual n.º 6.956/2015, a incumbência de 

praticar todos os atos referentes a lotação, designação, 

movimentação, concessão de férias e licenças dos servidores 

lotados no primeiro grau de jurisdição e em sua secretaria, no 

âmbito do TJ/RJ é do 
 

A presidente do tribunal. 

B 1.º vice-presidente do tribunal. 

C 2.º vice-presidente do tribunal. 

D 3.º vice-presidente do tribunal. 

E corregedor-geral da justiça. 

 

   

Questão 10 

 
 

Suponha que, no estado do Rio de Janeiro, ocorram as seguintes 
situações. 

I Ana recebe dois proventos decorrentes de aposentadorias de 
dois cargos de médica do estado; 

II Raquel recebe duas pensões, uma civil e outra militar, ambas 
do estado;  

III Cecília recebe pensão e aposentadoria, ambas do estado. 

Nessas situações, nos termos do Decreto-lei n.º 220/1975, a 
percepção cumulativa apresentada caberá a 
 

A Ana, Raquel e Cecília. 
B Ana e Raquel, somente. 
C Ana e Cecília, somente. 
D Raquel e Cecília, somente. 
E Ana, somente. 
 

 

   

 Questão 11  
 

Nos termos da Lei estadual n.º 4.620/2005, no âmbito do TJ/RJ, 
o provimento dos cargos em comissão, de direção, chefia e 
assessoramento por serventuários ativos do Poder Judiciário do 
estado do Rio de Janeiro será  
 

A em sua totalidade, incluindo-se os de assessoramento direto a 
desembargador. 

B em sua totalidade, não se incluindo os de assessoramento 
direto a desembargador. 

C em percentual mínimo de setenta e cinco por cento, 
incluindo-se os de assessoramento direto a desembargador. 

D em percentual mínimo de setenta e cinco por cento, não se 
incluindo os de assessoramento direto a desembargador. 

E em sua totalidade, bem como para o exercício de função 
gratificada. 

 

   

 Questão 12  
 

No âmbito do Gabinete da Presidência do TJ/RJ, a atribuição de 
estimular o protagonismo social, a corresponsabilidade, o 
associativismo, o cooperativismo e o trabalho em rede, por meio 
das parcerias firmadas, é da Divisão de 
 

A Inclusão Social. 
B Apoio aos Programas de Promoção da Cidadania. 
C Análise de Resultados das Ações Pró-Sustentabilidade. 
D Apoio à Governança e à Gestão Organizacional. 
E Gestão Ambiental. 
 

   

 Questão 13  
 

A avaliação da deficiência de uma pessoa, quando necessária, 
será  
 

A biomédica. 
B biopsicossocial. 
C psicossocial. 
D psicocomportamental. 
E biofisiológica. 
 

   

 Questão 14  
 

Constitui modo de inclusão, no trabalho, da pessoa com 
impedimento de longo prazo de natureza física, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, a colocação 
 

A participativa. 
B inclusiva. 
C competitiva. 
D protetiva. 
E integrativa. 
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 Questão 15 

 
   

De acordo com a lei que estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida, postes de sinalização se 
enquadram nas definições de 
 

A mobiliário urbano. 
B elemento de urbanização. 
C tecnologia assistiva. 
D recurso de funcionalidade. 
E ajuda técnica. 
 

   

 Questão 16 

 
   

De acordo com a lei que concede atendimento prioritário, a 
concessionária que, em veículo de transporte coletivo, deixar de 
reservar assento aos idosos, estará sujeita a  
 

A apreensão do veículo e penalidade de multa. 
B apreensão do veículo e interdição temporária. 
C interdição temporária apenas. 
D penalidade de multa apenas. 
E apreensão do veículo apenas. 
 

   

 Questão 17 

 
   

Considerando os termos da Lei n.º 8.429/1992, julgue os itens a 
seguir. 

I Nas ações judiciais que envolvem a prática de atos 
caracterizados como improbidade administrativa, inexiste 
foro por prerrogativa de função. 

II Inviabilizar o acesso a dados oficiais, negando sua 
publicidade, constitui ato de improbidade administrativa. 

III Em decorrência da autonomia das instâncias, o julgamento de 
prefeito municipal por crime de responsabilidade não 
impossibilita o processamento de ação autônoma de 
responsabilização por atos de improbidade administrativa. 

IV A Lei n.º 8.429/1922 busca resguardar a moralidade pública 
explicitamente ao prever situações que atentam contra os 
princípios da administração pública. 

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas os itens I, II e III estão certos. 
B Apenas os itens I, II e IV estão certos. 
C Apenas os itens I, III e IV estão certos. 
D Apenas os itens II, III e IV estão certos.  
E Todos os itens estão certos. 
 

   

 Questão 18 

 
   

  A sociedade empresária Brothers, sediada na Suíça, é 
representada no Brasil por José e controladora da pessoa jurídica 
Irmãos Ltda., que foi constituída e está sediada no estado do Rio 
de Janeiro. A sociedade Brothers determinou a funcionários da 
empresa controlada que adotassem medidas para dificultar a 
realização de fiscalização por auditores federais da Receita 
Federal do Brasil. 

Considerando essa situação hipotética e os termos da 
Lei n.º 12.846/2013, assinale a opção correta. 
 

A A sociedade empresária Brothers, por ser sediada na Suíça, 
não está submetida às regras da lei em questão.  

B Em razão de os funcionários serem da empresa Irmãos Ltda., 
a empresa Brothers não poderá ser responsabilizada.  

C A fixação da multa terá por base percentual do faturamento 
líquido da controladora.  

D A mera oposição de dificuldade não constitui hipótese de 
responsabilização pela lei.  

E A sociedade empresária Brothers poderá responder 
solidariamente com a Irmãos Ltda. pelos atos praticados. 

 

   

Questão 19 

 
 

Considerando a doutrina de Kant acerca da ética, assinale a opção 
correta. 
 

A A ética é limitada a determinado grupo social. 
B A ética independe da razão. 
C A ética é impessoal, no sentido de ser aplicável para todos de 

forma uniforme. 
D A ética é variável de acordo com as consequências da 

conduta. 
E A ética está relacionada à religião e ao divino. 
 

   

 Questão 20  
 

Assinale a opção que corresponde à doutrina ética em que a 
defesa dos direitos humanos resulta, a longo prazo, na 
maximização da felicidade da maioria das pessoas que integram 
a comunidade. 
 

A utilitarismo 
B moral das virtudes  
C patrimonialismo 
D moral fundamentada em imperativos categóricos  
E puritanismo 

Espaço livre 
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 
 

   

 Questão 21 

 
   

É correto afirmar que o projeto ético-político do serviço social 
 

A é construído por um sujeito coletivo que constitui um 
universo heterogêneo. A sua consolidação em seu próprio 
interior não suprime as divergências e contradições.  

B deve ser organizado sob a responsabilidade majoritária do 
sistema Conselho Federal de Serviço Social e conselhos 
regionais de serviço social, com contribuições da Associação 
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
(ABEPSS). 

C deve, para se afirmar na sociedade e ganhar solidez entre os 
assistentes sociais, ser submetido a aprovação em assembleia 
geral convocada pelo Conselho Federal de Serviço Social, 
após aprofundado debate junto a categoria profissional.  

D possui uma estrutura estática, não sofrendo modificações a 
cada alteração no sistema de necessidades sociais sobre o 
qual a profissão opera. 

E tem dimensões políticas inelimináveis, tanto no sentido 
amplo quanto em sentido estrito, que são amplamente 
explicitadas. 

 

   

 Questão 22 

 
   

Julgue os itens a seguir, no que diz respeito às formas de 
intervenção profissional construídas pela categoria do serviço 
social em seus distintos contextos históricos.  

I A ruptura com o conservadorismo profissional, consolidada 
nos anos 80 do século passado significou a superação, no 
interior da categoria, desse pensamento e com ele o 
reacionarismo. 

II Antes do processo de ruptura com o conservadorismo, os 
assistentes sociais pensavam as políticas sociais como 
respostas a situações indignas de vida da população pobre e 
com isso compreendia a mediação que essas políticas 
representavam no processo de trabalho que realizavam, ao 
deparar-se com as demandas da população. A ruptura com o 
conservadorismo profissional, consolidada da década de 80 
do século passado significou a superação, no interior da 
categoria, desse pensamento e com ele o reacionarismo.  

III A partir dos anos 40 do século passado, o serviço social 
buscou uma instrumentalização técnica, valorizando o 
método e desvinculando-se dos princípios neotomistas. A 
linguagem do planejamento passou a ser uma das bases para 
o processo de profissionalização do serviço social. 

IV Na segunda metade da década de 60 do século passado, a 
prática teve que se revestir com características formais e 
processuais, possibilitando o seu controle e verificação, 
segundo critérios burocrático-administrativos das instâncias 
hierárquicas e sua interseção com outros profissionais. 

V O serviço social, em seu processo de profissionalização, foi 
marcado por uma concepção formalista que não reproduzia a 
realidade objetiva, apenas sistematiza regras formais. A 
totalidade era reduzida à justaposição de totalidades parciais. 

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas os itens I e II estão certos. 
B Apenas os itens III e V estão certos. 
C Apenas os itens I, II e IV estão certos. 
D Apenas os itens III, IV, e V estão certos. 
E Todos os itens estão certos. 
 

   

Questão 23 

 
 

No que se refere aos impactos e desafios postos ao serviço social 
em face das transformações societárias, assinale a opção correta. 
 

A Na sociedade brasileira, em um cenário que atende aos 
interesses das grandes corporações, das mídias e do 
conhecimento instrumentalizado, a questão social assume 
uma mesma configuração, que rotineiramente se repete. 

B Em uma conjuntura política de retrocessos democráticos 
costumam-se evidenciar confrontos entre convergentes 
projetos sociopolíticos da profissão. 

C A conjuntura política no Brasil em 2019 possibilitou uma 
ampla reflexão acerca da profissão em todas as suas 
dimensões, auxiliando a decifrar os rumos da realidade em 
que o serviço social estava inserido. 

D Em um momento histórico em que há forte presença de forças 
regressistas, os assistentes sociais são estimulados a agir na 
perspectiva da judicialização dos direitos, como ação mais 
eficaz na democratização das políticas públicas. 

E Um cenário político conduzido por um projeto 
neoconservador, desconectado de análises acerca das 
dinâmicas das relações capitalistas na sociedade brasileira, 
poderá conduzir a uma desqualificação da direção social 
estratégica do projeto profissional. 

 

   

Questão 24 

 
 

  Amanda, como se identifica e é socialmente reconhecida, 
é mulher transexual e assistente social. Assim que se graduou, 
em 2009, programou-se para requerer, no mesmo mês, seu 
registro junto ao Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) 
e, na sequência, retirar sua identidade profissional, no entanto um 
procedimento cirúrgico de urgência comprometeu essa 
programação. No mesmo ano, após homologação da inscrição do 
registro, foi selecionada para trabalhar como assistente social em 
uma multinacional em São Paulo. Após dois anos de atuação, foi 
demitida e decidiu viajar para o exterior, onde, no período de um 
ano, fez cursos e ainda atuou como voluntária em uma 
organização internacional. 

A partir dessa situação hipotética e considerando as disposições 
das resoluções do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) 
n.º 556/2009, n.º 582/2010, n.º 785/2016 e n.º 917/2019, assinale 
a opção correta.  
 

A Amanda tem direito à inserção do seu nome social no 
documento de identidade profissional bem como no crachá da 
empresa em que trabalhar, mas, nas assinaturas decorrentes 
do trabalho desenvolvido na empresa, deverá usar seu nome 
civil, acompanhado do registro profissional. 

B Para efeito de deferimento da inscrição no CRESS, Amanda 
deverá apresentar, no momento da sua solicitação, a 
comprovação de cumprimento de estágio curricular e o 
comprovante de quitação com o serviço militar obrigatório, 
entre outros documentos. 

C Amanda poderia ter solicitado suspensão temporária do 
efetivo exercício profissional por motivo de viagem ao 
exterior, requerendo interrupção do pagamento das 
anuidades, desde que apresentasse ao CRESS o comprovante 
da viagem e o prazo de permanência fora do Brasil. 

D Em caso de demissão, como o vivenciado por Amanda, deve 
ocorrer o repasse de todo o material sigiloso ao assistente 
social substituto. Na impossibilidade de fazê-lo, o material 
deverá ser lacrado em um armário ou sala com chave, para 
somente vir a ser utilizado pelo assistente social que assumir 
a função. 

E Devido à cirurgia de urgência à qual foi submetida, Amanda 
poderia constituir, nesse período, procurador(a) para requerer 
sua inscrição no CRESS e receber seu documento de 
identidade profissional. 
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 Questão 25 

 
   

Assinale a opção correta acerca da institucionalização do serviço 
social ao movimento de reconceituação na América Latina, em 
particular no Brasil, entre as décadas de 60 e 80 do século XX, e 
seus fundamentos históricos e teórico-metodológicos. 
 

A Na década de 60, o serviço social brasileiro ainda mantinha 
uma prática de subalternidade e de controle da sociedade, 
reproduzindo um sentido de ordem na autocracia burguesa e 
resistindo a qualquer movimento de renovação. 

B Durante os anos de ditadura militar, as reações ao regime 
autocrático foram duramente reprimidas, o que impediu o 
serviço social de se aproximar de fontes das ciências sociais 
e, sobretudo, da tradição marxista. 

C O domínio da teoria social crítica, necessário à desconstrução 
e reconstrução das ideias e do fazer do assistente social 
comprometido com a realização do projeto profissional foi 
insuficiente nas ações contra as correntes do pensamento que 
desqualificavam o pensamento crítico revolucionário. 

D O movimento de reconceituação procurou investir-se da 
instituição de natureza profissional, dotada de legitimidade 
prática e validação teórica, mediante a rendição do serviço 
social como disciplina autônoma. 

E A reconceituação do serviço social brasileiro pode ser 
entendida como um conjunto de características que a 
profissão articulou para reafirmar suas tradições e os 
fundamentos técnico-operativos e da corrente de pensamento 
que orientavam o trabalho dos assistentes sociais naquele 
momento da história. 

 

   

 Questão 26 

 
   

  Helenita, assistente social que, há três anos, busca por 
recolocação profissional, aceitou uma proposta de trabalho em 
uma empresa privada, com remuneração abaixo do valor de 
mercado. Atende em um espaço inadequado, sem arquivos com 
chaves para a guarda de material sigiloso e com a presença de 
outros profissionais no ambiente de entrevistas reservadas. Às 
vezes, é solicitada a prestar serviços não compatíveis com sua 
função, sendo substituída por seu estagiário, que desempenha 
atribuições específicas. Recentemente, enfrenta problemas 
financeiros e está há dois anos sem pagar a anuidade do CRESS.  

A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta, de 
acordo com as disposições do código de ética da categoria. 
 

A Apesar da estrutura de trabalho de Helenita, é possível 
garantir o sigilo profissional, desde que ela atue orientada 
pelos direitos da população usuária do serviço e pelos 
princípios que regem a profissão. 

B Em situações de emergência, é permitido ao assistente social 
ser substituído por seu estagiário, desde que este esteja 
previamente orientado, o que inclusive é uma oportunidade 
para que ele adquira competências e mais experiência, além 
de solucionar dúvidas e praticar sua futura profissão. 

C No que se refere à relação com a instituição empregadora, é 
direito de Helenita denunciar falhas nos regulamentos, 
normas e programas da instituição em que trabalha, sempre 
que os mesmos estiverem ferindo os princípios e diretrizes do 
seu Código de Ética. 

D A infração cometida por Helenita é classificada como leve, 
em razão de ela ter deixado de pagar as anuidades do CRESS 
por período inferior a três anos. 

E A falta de pagamento das anuidades submeterá Helenita a 
penalidades, podendo inclusive seu exercício profissional seu 
interditado, o qual cessará apenas com a satisfação do débito. 

 

   

Questão 27 

 
 

Julgue os itens a seguir, considerando a lei de regulamentação da 

profissão (Lei n.º 8.662/1993) e as diretrizes curriculares dos 

cursos de serviço social. 

I As diretrizes curriculares da ABEPSS, de 1996, apontam para 

uma nova lógica curricular, que articula três núcleos de 

fundamentos: teórico-metodológico da vida social; da 

formação sócio-histórica da sociedade brasileira e do trabalho 

profissional. 

II Compete ao CFESS orientar, disciplinar, normatizar, 

fiscalizar e defender o exercício da profissão de assistente 

social; aprovar o Código de Ética Profissional dos Assistentes 

Sociais juntamente com os CRESS; e prestar assessoria 

técnico-consultiva aos organismos públicos ou privados, em 

matéria de serviço social. 

III A organização dos cursos de serviço social, presente no 

projeto pedagógico de formação profissional prevê o rigor 

dos currículos plenos, mantendo desintegrado o ensino das 

disciplinas a outros componentes curriculares, como: 

oficinas, seminários temáticos e atividades complementares. 

IV As diretrizes curriculares orientam a formulação do projeto 

pedagógico, o qual deverá explicitar as competências e 

habilidades gerais que preveem formação profissional que 

viabilize capacitação teórico-metodológica e ético-política 

como requisito fundamental para o exercício de atividades 

técnico-operativas, com vistas à utilização dos recursos da 

informática. 

V Constitui atribuição privativa do assistente social, elaborar, 

coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos 

que sejam do âmbito de atuação do serviço social com 

participação da sociedade civil. 

Estão certos apenas os itens 
 

A I e III. 

B II e V. 

C I, II e IV. 

D I, III e V. 

E II, III, IV. 
 

   

 Questão 28  
 

O laudo social caracteriza-se por 
 

A conhecer e interpretar a realidade social na qual está inserido 

o usuário e(ou) sua família. 

B sistematizar o relato dos dados coletados e as intervenções 

realizadas. 

C conter o posicionamento do profissional acerca da realidade 

social estudada e apresentar elementos para viabilização dos 

direitos sociais. 

D apresentar o registro do objeto de estudo, a identificação dos 

sujeitos envolvidos e o histórico da situação, os 

procedimentos utilizados e os aspectos significativos 

apontados na entrevista. 

E ser um elemento de prova que oferece informações de base 

social para a formação de um juízo e tomada de decisões. 
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 Questão 29 

 
   

A entrevista, instrumento de trabalho muito utilizado pelo 
assistente social, exige que o profissional se organize para 
realizá-la, pois 
 

A o principal objetivo da entrevista é verificar com os usuários 
se as informações que constam no prontuário, ou no auto 
processual, são verdadeiras. 

B é importante obter previamente informações referentes aos 
antecedentes da situação a ser estudada, visando reunir 
elementos que possibilitem o avanço do diálogo. 

C trata-se de um instrumento que propicia a escuta qualificada, 
que deve ser realizada individualmente para permitir o 
conhecimento da realidade do usuário/família. 

D a sistematização da entrevista é a manifestação de um acordo 
de vontades entre as partes, por isso a necessidade de 
explicitar seus objetivos e os serviços institucionais 
disponíveis. 

E é essencial que se chegue ao acolhimento, etapa final da 
entrevista, quando já é possível estabelecer uma relação com 
o usuário, objetivando-se intervir em sua realidade social. 

 

   

 Questão 30 

 
   

Uma das dimensões formativas do profissional de serviço social 
é a técnico-operativa. Essa dimensão 
 

A é restrita ao instrumental do processo de trabalho do 
assistente social (instrumentos e técnicas). 

B desarticula-se das outras, devido ao fato de o serviço social 
ser uma profissão de caráter interventivo.  

C ocupa o segundo lugar, na hierarquia entre as dimensões, 
porque se realiza sob condições objetivas determinadas no 
exercício profissional. 

D abrange estratégias e técnicas instrumentalizadoras da ação, 
que efetivam o trabalho profissional e evidenciam 
determinada teoria, metodologia  e  concepção ética. 

E pode ser considerada como autônoma, uma vez que possui 
certo distanciamento da concepção ético-política da profissão. 

 

   

 Questão 31 

 
   

No que se refere à dimensão investigativa, que envolve processos 
de planejamento e de intervenção profissional em serviço social, 
é correto afirmar que 
 

A essa dimensão é relativamente nova na profissão e ainda não 
permite que hipóteses sejam testadas ou que uma intervenção 
mais qualificada seja elaborada a partir da pesquisa. 

B o assistente social, ao realizar entrevistas ou um estudo social 
nessa dimensão, não exercita a profissão, dado o caráter 
interventivo desse trabalho.   

C tal dimensão é constitutiva do exercício profissional, pois 
grande parte das competências profissionais possui natureza 
investigativa. 

D o fato de essa dimensão ainda não estar contemplada no 
projeto pedagógico, que estabelece as diretrizes para o 
serviço social, dificulta seu real exercício assim como a 
realização dos projetos de planejamento. 

E essa dimensão foi alterada devido à teorização do serviço 
social ocorrida na última década, ou seja, à formulação de 
história e de metodologia próprias. 

 

   

Questão 32 

 
 

Julgue os seguintes itens acerca da assessoria/consultoria em 
serviço social e da realização dessa prática profissional. 

I Ao se defrontar com interesses contraditórios, é importante 
que o assessor/consultor reafirme sua neutralidade durante a 
execução dos processos de trabalho. 

II Essa prática profissional favorece a ampliação de uma relação 
mais próxima entre a academia e o meio profissional, por 
meio da disciplina estágio supervisionado. 

III O uso de metodologias como a pesquisa participante permite 
que se propicie a participação dos assessorados no processo 
de trabalho. 

IV O fato de essa prática profissional não ser uma atribuição 
privativa do assistente social dificulta a atuação nesse campo. 

V Por possuir objetivos abrangentes, essa prática não é 
recomendada na preparação de uma equipe para a construção 
do respectivo projeto de atuação. 

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas os itens I e V estão certos. 
B Apenas os itens II e III estão certos. 
C Apenas os itens I, IV e V estão certos. 
D Apenas os itens II, III e IV estão certos. 
E Todos os itens estão certos. 
 

   

 Questão 33  
 

O assistente social frequentemente é convocado para atuar em 
equipe multiprofissional e interdisciplinar em variados espaços 
sócio-ocupacionais. Nessa situação, é importante esse 
profissional considerar que 
 

A um tema complexo é trabalhado sob o olhar de várias 
disciplinas, na busca de uma interpretação ou de uma resposta 
menos fragmentada do que a que poderia ser dada por uma 
área específica. 

B é um desafio para o assistente social atuar nessas equipes, 
dado o seu objeto de trabalho e sua formação especializada. 

C a produção/sistematização de conhecimento sobre a realidade 
social ocorre de forma natural e contínua no interior das 
equipes interdisciplinares. 

D o assistente social deverá compreender, e responder às 
questões oriundas da questão social, pautado pela teoria 
específica do serviço social. 

E é desnecessário se preocupar com o sigilo profissional, uma 
vez que os profissionais de diferentes áreas precisam 
compartilhar informações durante o processo de trabalho. 

 

   

 Questão 34  
 

Em serviço social, a distinção entre plano, programa e projeto 
está no nível de agregação de decisões e no detalhamento das 
operações de execução, ou seja, 
 

A o projeto é a menor unidade do processo de planejamento. 
B o programa é a maior unidade do processo de planejamento. 
C o plano é um instrumento técnico-administrativo de execução 

de empreendimentos específicos, direcionados para as mais 
variadas atividades interventivas. 

D o plano indica um conjunto de projetos cujos resultados 
permitem alcançar o objetivo maior de uma política pública. 

E o programa é, dos três mencionados, o documento mais 
abrangente e geral. 
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 Questão 35 

 
   

Considerando o disposto na Constituição Federal do Brasil 
acerca da Seguridade Social, julgue os itens a seguir. 

I A universalidade da cobertura é um dos objetivos da 
Seguridade Social. 

II A seguridade Social é financiada pelo empregador e pelo 
empregado. 

III A execução de ações de saneamento básico não é atribuição 
do Sistema Único de Saúde. 

IV A descentralização é um objetivo da Previdência Social.  
V A promoção da integração ao mercado de trabalho é um 

objetivo do Sistema Único de Saúde. 

É correto apenas o que se afirma em 
 

A I e II. 
B I e IV. 
C II e V. 
D III e IV. 
E III e V. 
 

   

 Questão 36 

 
   

  João tem 17 anos de idade, reside na cidade do Rio de 
Janeiro com seus pais e é vítima de violência em casa. 

Considerando a situação de João bem como o disposto na lei que 
estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e 
adolescente vítima ou testemunha de violência, assinale a opção 
correta. 
 

A Qualquer pessoa que tenha ciência da violência sofrida por 
João deve denunciar a situação ao conselho tutelar ou à 
polícia. 

B Se a violência sofrida por João for psicológica, o caso deve 
ser denunciado ao conselho tutelar, porém, se for constatado 
que ele é vítima de violência física, a denúncia deverá ser 
feita ao Ministério Público. 

C Se a situação vivenciada por Joao for de  xingamentos, 
ridicularização e indiferença, não caberá denúncia, visto que 
tais atos não são considerados formas de violência. 

D O papel do conselho tutelar é de apurar o fato por meio do 
registro do depoimento especial de João. 

E No caso de João optar pelo depoimento especial, não poderá 
haver gravações em vídeo. 

 

   

 Questão 37 

 
   

Compete ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
 

A ser contributivo e centralizado. 
B formular políticas de alimentação e nutrição. 
C fiscalizar alimentos para consumo animal e frigoríficos. 
D pagar auxílio-reclusão aos dependentes de usuários de baixa 

renda. 
E cadastrar e atender prioritariamente a população de baixa 

renda. 
 

   

 Questão 38 

 
   

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda) 
 

A foi previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente  (ECA) 
no ano de 1990 e criado no ano de 1991 pela Lei n.º 8.242. 

B é de composição paritária, garantindo a representação, em 
partes iguais, de gestores da assistência social, população e 
trabalhadores da seguridade social. 

C tem por atribuição fiscalizar as secretarias municipais de 
saúde e as organizações não governamentais. 

D tem caráter deliberativo, e os respectivos conselhos estaduais  
e municipais, caráter consultivo. 

E compõe-se de conselheiros cuja atuação é considerada de 
interesse público governamental e assegurada por 
remuneração. 

 

   

Questão 39 

 
 

A Política Nacional sobre Drogas 
 

A admite que a religião é um importante fator de risco ao uso 

indevido de drogas e à dependência do álcool. 
B pretere a necessidade de restrições à disponibilidade de 

drogas lícitas. 

C identifica a vulnerabilidade econômica como fator de risco 
para o envolvimento no narcotráfico. 

D combate a regulação do horário e de locais de venda de 
drogas lícitas. 

E trata da coerção das drogas ilícitas e reconhece a importância 

das drogas lícitas para a economia do país. 
 

   

 Questão 40  

  Pedro tem 15 anos de idade e, por ter cometido ato 

infracional, está cumprindo medida socioeducativa determinada 
pelo Poder Judiciário. 

Considerando essa situação bem como o estabelecido no Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), assinale a opção correta. 
 

A O ato infracional cometido por Pedro pode ser noticiado, 
desde que ele seja identificado pelas iniciais do seu nome ou 

por apelido. 
B A audiência de apresentação de Pedro pode ter se dado por 

meio de condução coercitiva. 
C Se o juiz tivesse determinado a internação de Pedro, este 

poderia cumpri-la de forma temporária em estabelecimento 

prisional. 
D Pedro poderá optar pelo trabalho em horário escolar desde 

que seja para acelerar o cumprimento da medida 
socioeducativa. 

E No caso de definição de privação de liberdade, Pedro poderia 

receber visitas diárias dos seus familiares mediante 
apresentação de bom comportamento. 

 

   

 Questão 41  
 

  Joaquim, de 65 anos de idade, e Tereza, de 60 anos de 
idade, são casados, moram na cidade do Rio de Janeiro – RJ, e 

seus filhos residem na cidade de Belo Horizonte – MG. A fonte 
de renda do casal é a aposentadoria de Joaquim, que equivale a 
três salários mínimos mensais. 

Com base nessa situação, à luz do Estatuto do Idoso, assinale a 
opção correta. 
 

A Joaquim e Tereza têm direito à gratuidade dos transportes 

coletivos públicos urbanos e semiurbanos. 
B Joaquim começou a ter direito à prioridade especial após 

completar 65 anos de idade. 

C Considerando-se o critério da idade, Joaquim e Tereza têm 
direito ao benefício previsto na Lei Orgânica da Assistência 

Social. 
D Para visitar os filhos, ambos já possuem direito à gratuidade 

no transporte coletivo público urbano. 

E Tanto Joaquim quanto Tereza, como idosos, têm direito à 
dignidade e ao lazer, que deve ser assegurado pelo poder 

público, pela família e pela comunidade. 
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 Questão 42 

 
   

  Ana, pessoa com deficiência física, tem 35 anos de idade, 

mora com seus pais na cidade do Rio de Janeiro e faz fisioterapia 

regularmente em uma instituição pública. 

Considerando essa situação bem como o disposto no Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, assinale a opção correta. 
 

A Ana tem direito a prioridade em programas habitacionais 

públicos ou privados para cada aquisição de imóveis que fizer 

na cidade em que reside. 

B Se, para o deslocamento até a instituição na qual realiza 

fisioterapia, Ana se utilizar de táxi com veículo adaptado, o 

taxista poderá cobrar valor adicional pela prestação do 

serviço. 

C Ana tem direito à disponibilização de 10% de vagas em 

hotéis e pousadas bem como em telecentros comunitários que 

recebam recursos públicos federais. 

D Em caso de internação em instituição de saúde, o direito de 

acompanhamento de Ana fica reservado aos parentes de 

primeiro grau durante o período diurno. 

E Ana tem direito a prioridade no atendimento em todas as 

instituições públicas, com exceção do serviço de entrega do 

imposto de renda e recebimento da sua restituição. 
 

   

 Questão 43 

 
   

Considerando as disposições da Lei n.º 13.431/2017, 

regulamentada pelo Decreto n.º 9.603/2018, assinale a opção 

correta acerca do sistema de garantia de direitos da criança e do 

adolescente vítima ou testemunha de violência. 
 

A Nos casos de violência sexual contra criança ou adolescente, 

o atendimento deverá incluir atendimento psicológico, 

exames e medidas profiláticas contra infecções sexualmente 

transmissíveis, sendo vedada a prescrição de anticoncepção 

de emergência às vítimas menores de 14 anos de idade. 

B Para evitar a revitimização, o assistente social ou psicólogo, 

durante a oitiva, deverá introduzir, sequencialmente, 

perguntas para evitar as pausas prolongadas e os silêncios das 

crianças ou dos adolescentes. 

C Durante o depoimento especial, a criança ou o adolescente 

deverá descrever a violência sofrida, o que deverá ser 

gravado com equipamento que assegure a qualidade 

audiovisual.  

D O profissional responsável por conduzir a oitiva tem 

autonomia para atuar livremente, sendo resguardado o 

respeito ao seu código deontológico. 

E As autoridades competentes devem aguardar a finalização da 

realização das oitivas para realização de intervenções, uma 

vez que condutas precoces podem expor a criança e o 

adolescente a situação de perigo.  

 

   

Questão 44 

 
 

Assinale a opção correta acerca da Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro 
de 2003, a qual dispõe sobre o Estatuto do Idoso.  
 

A A família, independentemente do contexto socioeconômico e 
histórico das relações sociofamiliares, tem o dever de 
acompanhar, diuturnamente, o idoso internado na Unidade de 
Terapia de Intensiva (UTI). 

B Em todo e qualquer atendimento de saúde os maiores de 
oitenta anos terão preferência especial sobre os demais 
idosos. 

C É assegurado ao idoso que esteja inimputável o direito de 
optar pelo tratamento de saúde que lhe traga mais benefícios. 

D Idoso que não esteja no domínio de suas faculdades mentais, 
não tenha curador ou familiar conhecido, terá o tratamento de 
saúde escolhido pelo médico, o qual deverá comunicar o fato 
ao Ministério Público. 

E Os cursos especiais para idosos incluirão tópicos relacionados 
aos avanços tecnológicos, para a compreensão do ageismo e 
dos mecanismos capazes de retardar os impactos 
biopsicossociais do envelhecimento.   

 

   

 Questão 45  
 

De acordo com a Lei n.º 9.394/1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional, 
 

A a adoção da educação a distância está condicionada ao 
credenciamento da instituição proponente, especificamente, 
pelos estados ou Distrito Federal. 

B em situações emergenciais o ensino fundamental poderá ser 
realizado na modalidade a distância. 

C a concessão de canais com finalidade exclusivamente 
educativas faz parte do escopo de tratamento diferenciado 
garantida à educação presencial.  

D a regulamentação dos requisitos para a realização de 
avaliações e validação de diplomas relativos a cursos de 
educação a distância é de competência do município de 
localização da instituição de ensino superior (IES). 

E é de responsabilidade dos estados a realização de programas 
para todos os docentes em licença médica, adotando-se para 
essa finalidade a modalidade de educação a distância. 

 

   

 Questão 46  
 

Assinale a opção correta a respeito do Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD). 
 

A O SISNAD considera como fundamental a integração das 
estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso 
recreativo de entorpecentes e de atenção e reinserção de 
usuários e dependentes de drogas em comunidades 
terapêuticas. 

B Constitui objetivo do SISNAD promover a disseminação do 
conhecimento sobre drogas em todo território nacional. 

C Constitui objetivo do SISNAD capacitar o cidadão para 
assumir os ônus dos comportamentos de risco decorrentes do 
uso indevido de drogas.  

D O Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD) é 
instância superior interina do SISNAD. 

E O SISNAD tem o objetivo de coordenar as ações vinculadas 
com a repressão do tráfico lídimo.  
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 Questão 47 

 
   

No que diz respeito aos direitos humanos das mulheres e tipos de 

violência, julgue os itens a seguir. 

I Situação hipotética: O marido de Maria, cabeleireira, 
durante uma briga entre o casal, quebrou os espelhos do salão 

de beleza dela. Assertiva: Nessa situação, Maria sofreu 
violência patrimonial, nos termos da Lei Maria da Penha.  

II Situação hipotética: Lia tem 18 anos de idade e seu 

ex-namorado fez registro não autorizado da intimidade sexual 
deles enquanto estavam juntos. Após o término do 

relacionamento, ele divulgou uma foto de Lia na intimidade. 
Assertiva: Nessa situação, a conduta do ex-namorado de Lia 
classifica-se como violência psicológica.  

III É de responsabilidade do poder público elaborar políticas 
com a finalidade de garantir os direitos humanos das 

mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 
sentido de resguardá-las de toda forma de discriminação, 
violência e opressão.  

IV A Declaração de Pequim adotada pela Quarta Conferência 
Mundial sobre as Mulheres levou em consideração, em suas 

disposições, a homogeneidade do grupo de mulheres, no 
mundo, que possuem direitos humanos. 

Assinale a opção correta.  
 

A Apenas o item III está certo. 

B Apenas os itens I e IV estão certos. 
C Apenas os itens I, II e III estão certos. 

D Apenas os itens II, III e IV estão certos. 
E Todos os itens estão certos. 
 

   

 Questão 48 

 
   

Com relação ao Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ n.º 35/201, que 
institui o Protocolo de Depoimento Especial do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assinale a opção correta. 
 

A Compete ao entrevistador, entre outras atribuições, 

recepcionar a criança ou adolescente e seus acompanhantes, 
visando aplicar um questionário semiestruturado e outros 

testes de personalidade para mensurar a capacidade cognitiva 
do infante para prestar o depoimento. 

B A permanência do responsável pela criança ou adolescente na 

sala de escuta é uma das características da dinâmica do 
Depoimento Especial. 

C No depoimento especial da criança ou adolescente, o 
entrevistador, fundamentado na técnica da entrevista 
cognitiva, deve proceder à escuta, cuja característica é a 

narrativa livre. 
D O Serviço de Apoio ao Núcleo de Depoimento Especial 

(SEADE) tem a prerrogativa de emitir parecer técnico 
vinculante, podendo contraindicar o depoimento especial 
quando o infante não for alfabetizado ou tiver diagnóstico de 

doenças que comprometam a compreensão dos 
desdobramentos do seu relato. 

E O princípio do sigilo que resguarda a intimidade da criança 
ou adolescente veda a utilização do depoimento especial 
como prova emprestada. 

 

   

Questão 49 

 
 

Em relação aos processos de trabalho e ao código de ética do(a) 
assistente social, assinale a opção correta. 
 

A Constitui direito do assistente social a liberdade na realização 
de pesquisas acerca dos impactos socioeconômicos da 
pandemia pela covid-19, resguardados os direitos de 
participação de indivíduos, a exemplo das disposições das 
resoluções do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisas 
científicas envolvendo seres humanos.  

B Em contexto de calamidade pública, pandemia e emergências 
sanitárias, é dever do assistente social realizar triagem 
biomédica de casos clínicos de usuários com suspeita de 
diagnóstico de covid-19. 

C Constitui direito dos assistentes sociais integrar a comissão 
interdisciplinar de ética do local em que trabalham para 
avaliação da conduta dos profissionais que compõem a 
equipe multidisciplinar de saúde, desde que os pareceres 
estejam em consonância com as resoluções do CFESS. 

D O assistente social tem o direito de passar a seu substituto as 
informações necessárias para que este possa dar seguimento 
ao trabalho.  

E O CFESS, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, 
estabeleceu que os CRESS isentassem da anuidade os 
assistentes sociais que prestam atendimentos aos usuários 
com diagnóstico de covid-19. 

 

   

 Questão 50  
 

Em relação às resoluções do CFESS, assinale a opção correta. 
 

A Salvo em situações excepcionais que deverão ser 
fundamentadas pelo CFESS, o expediente referente a 
denúncia ética e(ou) disciplinar será desaforado para o 
CRESS que estiver geograficamente perto do CRESS de 
origem. 

B A requisição ao CRESS de certidão de objeto e de fase em 
que se encontra um processo disciplinar e(ou) ético, pela 
autoridade policial, deve ser indeferida, pois configura-se 
como quebra de sigilo. 

C O assistente social no atendimento a travestis, transexuais e 
transgêneros deve considerar como pressuposto central da 
dimensão teórico-metodológica, o modelo patologizado ou 
corretivo da diversidade de expressão e identidade de gênero. 

D O CFESS, em consonância com o código civil brasileiro, 
veda a utilização do nome social nas assinaturas dos 
relatórios sociais elaborados pelo assistente social, devendo 
ser colocado o nome que consta na certidão de nascimento 
juntamente com o número do registro profissional. 

E O CFESS determina que os assistentes sociais do sistema 
penitenciário efetuem os atendimentos com as portas abertas, 
de forma a garantir a lisura na intervenção. 

 

   

 Questão 51  
 

As determinações superiores dirigidas aos servidores públicos 
subordinados, a menos que sejam manifestamente ilegais, devem 
ser cumpridas. Essa relação de subordinação entre os agentes 
públicos configura 
 

A poder de polícia administrativo. 
B poder administrativo disciplinar. 
C poder administrativo hierárquico. 
D poder administrativo regulamentar. 
E abuso de poder administrativo. 
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 Questão 52 

 
   

O entendimento de que o ato administrativo é considerado válido 
até que se prove em contrário corresponde ao atributo da 
 

A tipicidade. 
B exigibilidade. 
C imperatividade. 
D autoexecutoriedade. 
E presunção de legitimidade. 
 

   

 Questão 53 

 
   

Considerando o disposto na Lei n.º 8.666/1993 (Lei de Licitações 
e Contratos), julgue os seguintes itens. 

I Embora tenha sido editada pela União, a Lei de Licitações e 
Contratos é considerada lei nacional, aplicando-se a todos os 
Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios. 

II Quando a administração pública efetua compra de um 
produto não comum cujo valor é superior a um milhão, 
quatrocentos e trinta mil reais, deve-se utilizar a modalidade 
de licitação concorrência. 

III No caso de aquisição de material que só possa ser fornecido 
por empresa exclusiva, a administração pública deverá 
realizar contratação direta mediante dispensa de licitação. 

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 
B Apenas o item II está certo. 
C Apenas os itens I e II estão certos. 
D Apenas os itens II e III estão certos. 
E Todos os itens estão certos. 
 

   

 Questão 54 

 
   

  Suponha que Ana, servidora do Tribunal de Justiça, 
agindo no exercício de suas funções administrativas, tenha 
causado dano a João. 
 
Nessa situação hipotética, caso João pretenda ajuizar ação 
judicial requerendo indenização em face do Estado, a 
responsabilidade civil 
 

A será subjetiva, por meio de ação de regresso. 
B será objetiva, independentemente de dolo ou culpa. 
C será subsidiária, se comprovado dolo ou culpa. 
D não será possível, porque o Brasil adota a teoria da 

irresponsabilidade estatal. 
E não será possível, porque o Estado não responde pelos atos de 

seus agentes, devendo João ajuizar ação diretamente contra 
Ana. 

 

   

 Questão 55 

 
   

É considerado direito social previsto na Constituição Federal de 
1988 
 

A o décimo terceiro salário com base no salário básico. 
B a assistência aos desamparados, na forma da Constituição. 
C o salário mínimo, sendo permitida sua vinculação para 

qualquer fim. 
D o seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário ou 

involuntário. 
E o salário-família pago em razão do dependente do 

trabalhador, independentemente da renda auferida. 

 

   

Questão 56 

 
 

Conforme a Constituição Federal de 1988, as pessoas 
 

A estão autorizadas a fazer tudo desde que a lei não proíba. 

B só estão autorizadas a fazer aquilo que está previsto em lei. 

C só podem fazer algo quando ato normativo legal ou infralegal 

expressamente permitir. 

D não podem ser obrigadas a fazer ou deixar de fazer algo senão 

em virtude de ato normativo legal ou infralegal. 

E estão, em princípio, proibidas a fazer tudo, podendo um 

decreto regulamentar presidencial permitir a atuação 

individual. 
 

   

 Questão 57  
 

Ao Conselho Nacional de Justiça compete apreciar, de ofício ou 

mediante provocação, 
 

A o mérito dos atos administrativos praticados por membros do 

Poder Judiciário. 

B o mérito dos atos administrativos praticados por servidores ou 

membros do Poder Judiciário. 

C a legalidade dos atos administrativos praticados por 

servidores do Poder Judiciário. 

D a legalidade dos atos administrativos praticados por membros 

do Poder Judiciário. 

E a legalidade e o mérito dos atos administrativos praticados 

por servidores ou membros do Poder Judiciário. 
 

   

 Questão 58  
 

  Maria, que possui emprego público privativo de 

profissionais de saúde em empresa pública estadual, foi aprovada 

em outro concurso público para cargo público federal privativo 

de profissionais de saúde. 

Nessa situação hipotética, Maria 
 

A não poderá acumular as funções, porque uma é estadual e a 

outra é federal. 

B não poderá acumular as funções, porque apenas um dos 

vínculos é oriundo do regime estatutário. 

C não poderá acumular as funções, porque não há previsão 

constitucional expressa que permita cumulações de funções 

públicas remuneradas. 

D poderá assumir o cargo e acumular as duas funções públicas, 

se os horários forem compatíveis e as profissões forem 

regulamentadas. 

E poderá assumir o cargo e acumular as duas funções públicas, 

não se aplicando a esse caso o teto remuneratório da 

administração pública. 
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 Questão 59 

 
   

Nos termos do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o assistente social judicial é 
subordinado, 
 

A hierarquicamente, ao juiz de direito e ao Serviço de Apoio aos Assistentes Sociais, podendo participar das audiências em que for 
solicitado pelo assistente social apenas na condição de testemunha. 

B tecnicamente, ao juiz de direito e ao Serviço de Apoio aos Assistentes Sociais, podendo participar das audiências em que for 
solicitado pelo assistente social apenas na condição de testemunha. 

C tecnicamente, ao juiz de direito e, hierarquicamente, ao Serviço de Apoio aos Assistentes Sociais, podendo participar das 
audiências em que for solicitado pelo assistente social apenas na condição de testemunha. 

D tecnicamente, ao juiz de direito e, hierarquicamente, ao Serviço de Apoio aos Assistentes Sociais, podendo participar das 
audiências em que for solicitado pelo assistente social, mas não na condição de testemunha. 

E hierarquicamente, ao juiz de direito e, tecnicamente, ao Serviço de Apoio aos Assistentes Sociais, podendo participar das 
audiências em que for solicitado pelo assistente social, mas não na condição de testemunha. 

 

   

 Questão 60 

 
   

Nos termos do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a autoridade judiciária poderá 
determinar que o assistente social judicial participe de audiência para prestar esclarecimento sobre o estudo social realizado, o qual 
deverá ser apresentado 
 

A por escrito, necessariamente, resguardando-se o sigilo profissional.  
B por escrito ou verbalmente, resguardando-se o sigilo profissional. 
C por escrito, necessariamente, relativizando-se o sigilo profissional perante o juiz. 
D verbalmente, necessariamente, relativizando-se o sigilo profissional perante o juiz. 
E por escrito ou verbalmente, relativizando-se o sigilo profissional perante o juiz. 

Espaço livre 
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• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 
transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será 

avaliado fragmento de texto escrito em local indevido. 
• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. 
• Na Folha de Texto Definitivo, a presença de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo 

acarretará a anulação da sua prova discursiva. 
• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 40,00 pontos, dos quais até 2,00 pontos serão atribuídos ao quesito apresentação 

(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado). 
 

PROVA DISCURSIVA 
 

   Embora a ciência tenha comprovado que, do ponto de vista biológico, não há raças, e, sim, uma 
única raça, a humana, os índices de desigualdades raciais tendem a revelar o quão distante as 
conclusões da ciência genética estão da realidade vivida pelas pessoas que carregam em seus corpos 
as marcas de ancestralidade africana. Em sociedades em que manifestações racistas convivem com o 
discurso da democracia racial, os mecanismos jurídicos que condenam tais atitudes não têm dado 
conta da magnitude do preconceito e da discriminação racial. Em todas as esferas da vida social, as 
populações negra e indígena são as que mais aparecem em desvantagens socioeconômicas e de 
representação em espaços de poder e decisão. 
 

Conselho Federal de Serviço Social – CFESS. Assistente social no combate ao preconceito  
– Caderno 3, 2016. Internet: <www.cfess.org.br> (com adaptações). 

 

 

 

 

 

B. R. Reis, A. I. da Silva Lima e A. M. E. C. da Silva Vieira. Uma análise da identidade negra na educação infantil,  
v. 3, n.º 1, Universidade em Movimento: Educação, Diversidade e Práticas Inclusivas, 2017 (com adaptações).

 

 
Considerando que os textos precedentes têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema. 
 

COMO ASSISTENTES SOCIAIS PODEM INTERVIR NO ÂMBITO DA DEFESA DE DIREITOS  
EM CONTEXTOS DE PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO RACIAL? 

 
Em seu texto, posicione-se claramente em relação à pergunta apresentada, em consonância com os princípios, direitos e deveres 
previstos no Código de Ética Profissional do(a) Assistente Social [valor: 14,00 pontos], e aborde, necessariamente, os seguintes 
aspectos: 
 

1 o preconceito racial, de acordo com a concepção do Conselho Federal de Serviço Social, e consequentes violações  
de direitos; [valor: 12,00 pontos] 

2 projeto ético-político do serviço social no combate ao preconceito e à discriminação racial. [valor: 12,00 pontos] 
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