CEBRASPE – FUB – Edital: 2022

678CB1_01N668252

•

•
•

Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a
que cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso
julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a
marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a
Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.
Nos itens 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 BÁSICOS -É notável que todo o percurso filosófico desenvolvido por
Karl Popper trouxe grandes contribuições para a epistemologia
da primeira metade do século XX, bem como críticas ao
positivismo lógico, pensamento que era considerado na época
como imperioso. Nas páginas das obras do filósofo austríaco,
constata-se não só seu incômodo perante os problemas da
indução e do verificacionismo, mas também a preocupação
epistemológica, ética, social e política, isto é, formas de verificar
e observar — empirismo — os objetos na natureza de modo
racional. Essas questões pressupõem não somente seu modo de
compreender e tentar solucionar problemas filosóficos, mas
também o que foi enfatizado diversas vezes em seus escritos, que
é esta a proposta da busca de um mundo melhor: a defesa de uma
sociedade aberta, crítica e libertária. De início, vale considerar a
análise da tolerância como fundamento do método falseacionista,
do racionalismo crítico e da prática política no pensamento de
Karl Popper.
Nancy Nunes de Souza e Bortolo Valle. Karl Popper:
conhecimento e tolerância. Curitiba: CRV, 2017 (com adaptações).

No que se refere às ideias e a aspectos linguísticos do texto
anterior, julgue os itens a seguir.
1

Infere-se do texto que Karl Popper não era adepto dos
métodos da indução e do verificacionismo e até os criticava.

2

O texto é predominantemente argumentativo, pois se dedica
a defender a perspectiva filosófica de Karl Popper.

3

No contexto em que aparece, o termo “falseacionista”
(último período) pode significar a propriedade de uma ideia,
hipótese ou teoria se mostrar falsa.

4

A forma pronominal “esta”, em “é esta a proposta da busca
de um mundo melhor” (terceiro período), retoma o que se
afirma no segundo período do texto.

5

No trecho “pensamento que era considerado na época como
imperioso” (primeiro período), a exclusão do segmento “que
era” manteria a correção gramatical e os sentidos do texto.

6

No segundo período, a posição do pronome “se”, em
“constata-se não só seu incômodo”, é motivada pela presença
da palavra “não”.

7

No primeiro período, faz-se um elogio à obra de Karl Popper
pelo emprego do adjetivo “notável”, o qual estabelece
concordância com o termo “todo o percurso filosófico
desenvolvido por Karl Popper”, qualificando-o.

Aprimorar a saúde mental e física, prevenir doenças,
ajudar a suportar o estresse, lidar com sentimentos de impotência
e racionalizar fracassos de modo mais positivo e produtivo: são
essas as promessas de um amplo leque de técnicas que, baseadas
na ciência, podem adequar-se a necessidades ou circunstâncias de
qualquer um. Algumas visam alterar estilos cognitivos e
emocionais — ou seja, como racionalizar as causas de sucessos e
fracassos —, outras se concentram em repetir chavões de
autoafirmação. Há ainda técnicas voltadas para treinar a
esperança — pensamento orientado por objetivos em que as
pessoas percebem que podem produzir itinerários para metas
desejadas e a motivação necessária para segui-los —, praticar a
gratidão e o perdão ou cultivar o otimismo — uma diferença
individual variável que reflete em que medida as pessoas mantêm
expectativas favoráveis sobre o futuro. Em síntese, todos esses
métodos compartilham alguns atributos. De um lado, são feitos
sob medida para um consumo rápido; de outro lado, dizem
proporcionar retornos rápidos e mensuráveis em troca de pouco
investimento e esforço.
Edgar Cabanas. Happycracia: fabricando cidadãos felizes.
Trad. Humberto do Amaral. São Paulo: Ubu Editora, 2022 (com adaptações).

Considerando as ideias e as propriedades linguísticas do texto
precedente, julgue os itens que se seguem.
8
Em “Algumas visam alterar estilos cognitivos e emocionais”
(segundo período), a ausência da preposição a para
introduzir o complemento da forma verbal “visam”
justifica-se pelo fato de que, nesse trecho, o verbo visar está
empregado com a acepção de validar.
9
O verbo “Aprimorar” (primeiro período) poderia ser
substituído por Aperfeiçoar, sem alteração da correção
gramatical e dos sentidos do texto.
10 Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das
ideias do texto caso fossem suprimidos do primeiro período,
concomitantemente, os dois-pontos, empregados após
“produtivo”, e o vocábulo “essas”.
11 Estariam preservados a correção e os sentidos do texto se o
segundo período fosse reescrito da seguinte forma: Algumas
visam alterar estilos cognitivos e emocionais, ou seja, como
racionalizar as causas de sucessos e fracassos; outras se
concentram em repetir chavões de autoafirmação.
12 A principal ideia do texto é a de que a felicidade é inata ao
ser humano.
13 De acordo com o texto, as técnicas mencionadas têm
fundamento científico.
14 Estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical do
texto caso a forma verbal “Há” (terceiro período) fosse
substituída por Existe.
15 O texto é exclusivamente descritivo.
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Com base nas Normas para Padronização de Documentos da
Universidade de Brasília, julgue os seguintes itens.
16 Embora os pronomes de tratamento se refiram à segunda
pessoa gramatical, a concordância verbal com eles deve ser
estabelecida com o uso da flexão verbal de terceira pessoa,
como no seguinte exemplo, em que a forma pronominal
alude ao destinatário da comunicação: Vossa Senhoria
encaminhou o documento.

O fecho Atenciosamente deve ser empregado somente nas
comunicações oficiais cujo destinatário ocupe cargo da
mesma hierarquia do remetente.
18 Em atenção à impessoalidade necessária à correspondência
oficial, as referidas normas não admitem o uso de verbos
conjugados na primeira pessoa gramatical em documentos
oficiais da Universidade de Brasília.
17

De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue os itens que se
seguem.
19 A Comissão de Ética pode aplicar ao servidor público a pena
de advertência ou a de censura, conforme a gravidade do ato
faltoso cometido.
20 A verdade não pode ser omitida ou falseada pelo servidor
público, ainda que seja contrária aos interesses da própria
pessoa interessada ou da administração pública, tendo em
vista que toda pessoa tem direito à verdade.
De acordo com o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade
de Brasília, julgue os itens a seguir.
21 A Prefeitura e a Procuradoria Jurídica da Universidade de
Brasília compõem a Reitoria da Universidade de Brasília.
22 No âmbito da Administração Superior da Universidade de
Brasília, a Reitoria é o órgão executivo e o Conselho
Comunitário é o órgão deliberativo e normativo.
De acordo com a Instrução Normativa n.º 65/2020, do Ministério
da Economia, que implementou o Programa de Gestão, julgue os
itens subsequentes.
23 No âmbito do Programa de Gestão, será concedida ajuda de
custo ao participante mesmo quando não houver mudança de
domicílio em caráter permanente, tendo em vista o objetivo
do programa de atrair e manter novos talentos.
24 Um dos objetivos do Programa de Gestão é contribuir com a
redução de custos no poder público.
Com base na Lei n.º 8.429/1992, que dispõe sobre a prática de
atos de improbidade administrativa, e na Lei n.º 9.784/1999, que
trata do processo administrativo, julgue os próximos itens.
25 Configura ato de improbidade administrativa a ação
decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em
jurisprudência, quando esta não for pacificada.
26 As disposições da lei que trata da prática de atos de
improbidade administrativa atingem as pessoas que, mesmo
não sendo agentes públicos, induzem ou concorrem
dolosamente para a prática do ato de improbidade.
27 No âmbito do processo administrativo, a motivação deve ser
explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de decisões
anteriores, as quais serão parte integrante do ato.
28 Por ser uma questão de interesse público, o herdeiro daquele
que causar dano ao erário está sujeito a reparar os prejuízos
em sua integralidade, inexistindo limitação
de
responsabilização com base no valor da herança.

No que se refere à Constituição Federal (CF), julgue os itens a
seguir.
Por ser norma jurídica, a CF é dotada de força normativa
para vincular e impor os seus comandos, a exemplo de seu
preâmbulo, que possui força normativa de reprodução
obrigatória nas constituições dos estados-membros da
Federação.
30 Quanto à finalidade, a CF é classificada como dirigente,
possui texto extenso, aborda programas, metas, planos e
diretrizes para a atuação dos órgãos estatais; quanto ao
sistema, ela é classificada como principiológica, pois tem
como base fundamental os princípios constitucionais, os
quais são o seu elemento basilar. Nesse sentido, na CF
podem existir regras, metas, diretrizes, mas os princípios
devem direcionar a interpretação da norma, sempre que esta
for ambígua.
31 Direitos fundamentais como a proteção à maternidade e à
infância são direitos sociais tratados como matérias
irrevogáveis na CF, conhecidas como cláusulas pétreas, não
podendo ser alvo de diminuição ou revogação por emenda
constitucional.
29

Com base na CF e na jurisprudência dos tribunais superiores,
julgue os próximos itens, constituídos de uma situação hipotética
acerca dos servidores públicos, seguida de uma assertiva a ser
julgada.
Servidores públicos efetivos em estágio probatório aderiram
à greve da categoria, tendo o movimento grevista
ultrapassado 30 dias. A greve foi considerada legal, mas não
havia regulamentação do direito de greve. Nessa situação, a
administração pública tem discricionariedade para criar
regras para os servidores em estágio probatório e transformar
os dias de paralisação por movimento grevista em faltas
injustificadas.
33 Maria e Madalena são professoras da rede pública de ensino
fundamental e trabalharam durante mais de 20 anos em sala
de aula. Atualmente, há mais de cinco anos, Madalena está
exercendo atividades de direção de unidade escolar e Maria,
de coordenação e assessoramento pedagógico, ambas no
mesmo estabelecimento de ensino fundamental. Nessa
situação, os anos em que as professoras estão exercendo
atividades fora de sala de aula não serão computados para
fins de aposentadoria especial, haja vista serem atividades
administrativas que não atendem ao requisito etário
reduzido.
34 João é servidor público efetivo e acumula cargo em
comissão de assessor técnico, sendo ambos os cargos do
quadro do órgão público em que trabalha. Nessa situação, ao
completar 70 anos de idade, João será exonerado de ambos
os cargos, em virtude de ter atingido a idade de
aposentadoria compulsória.
32

A respeito do navegador Firefox, julgue os itens a seguir.
35 Caso mais de uma aba esteja aberta no navegador Firefox, é
possível encerrar uma delas por meio de clique do mouse ou
por meio de atalho com o teclado.
36 O Firefox permite que sejam adicionadas extensões de
suporte a idiomas que ajudem na tradução de páginas da
Web.
37 Ao se acessar um site a partir do Firefox, é possível criar um
atalho, na área de trabalho, para uma página visitada
anteriormente.
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cd /tmp;
touch file1.txt;
echo ‘primeira linha’ >> file1.txt;
echo “segunda linha” > file file1.txt;
mv file1.txt /opt/file2.txt

Considerando que os comandos precedentes sejam executados,
em sequência, no sistema operacional Linux, julgue os itens
seguintes.
38

O comando cd /tmp efetua uma mudança para o diretório
/tmp.

39

O uso do touch associado ao arquivo file1.txt atualizará
os mecanismos de buscas de arquivos do sistema
operacional.

40

Depois de executado o comando echo ‘primeira
linha’ >> file1.txt, não será possível adicionar o
conteúdo (primeira linha) ao arquivo file1.txt.

41

O comando mv file1.txt /opt/file2.txt não é capaz
de mover e renomear o arquivo file1.txt ao mesmo
tempo.

42

O

comando echo “segunda linha” > file
file1.txt adiciona conteúdo na última linha do arquivo
file1.txt, mantendo-se o conteúdo existente no arquivo.

Julgue os itens subsequentes, levando em consideração temas
diversos da atualidade.
43

Apesar de ser motivado o aumento no preço da gasolina
atualmente no Brasil, falta justificativa para o concomitante
aumento no preço do etanol.

44

No Brasil, o sucesso da aplicação da terceira dose da vacina
contra a covid-19 foi um dos fatores que impulsionaram a
campanha de aplicação de uma quarta dose do imunizante, já
disponível para imunossuprimidos e idosos.

45

A alta no preço da cenoura em março de 2022, no Brasil, foi
consequência das fortes chuvas que atingiram regiões
produtoras em janeiro e fevereiro, o que consequentemente
impactou a produção desse alimento.

46

Em 2022, comemora-se o centenário da Semana de Arte
Moderna, evento de relevante impacto na cultura e na
produção cultural do Brasil.

47

No Brasil, os investimentos governamentais em educação
para o triênio 2020-2022 representam o mais alto valor nessa
área desde 2000, como parte de uma estratégia para diminuir
os impactos da pandemia de covid-19 na educação.

48

O aquecimento simultâneo observado no Ártico e na
Antártida indica um equilíbrio no sistema climático do
planeta, a despeito do aquecimento global.

49

O atual conflito entre Rússia e Ucrânia foi desencadeado por
um conjunto de fatores, entre os quais a possibilidade de
entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico
Norte (OTAN).

50

Os Estados Unidos da América fecharam o primeiro
trimestre de 2022 com a menor taxa de desemprego em toda
a pandemia de covid-19.

Espaço livre
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -Julgue os itens subsequentes, a respeito da institucionalização do
serviço social ao movimento de reconceituação na América
Latina, em particular no Brasil.
51

No âmbito do serviço social, a intenção de ruptura, a
modernização

conservadora

e

a

reatualização

Com relação à dimensão investigativa e aos processos de
planejamento e de intervenção profissional, julgue os próximos
itens.
59

A denominada “atitude investigativa” no exercício
profissional dos assistentes sociais remete ao aprimoramento
intelectual, no escopo da competência profissional, e ao
princípio do Código de Ética do(a) Assistente Social, que
dispõe sobre o compromisso com a qualidade dos serviços
prestados à população.

60

O plano de intervenção orientador da atuação profissional do
assistente social visa, por exemplo, a proposição de
estratégias individuais perante as inúmeras expressões de
iniquidades sociais.

61

As metodologias qualitativas são necessárias ao
dimensionamento
dos
problemas
elencados
para
investigação, e as quantitativas são imprescindíveis ao
conhecimento das percepções dos sujeitos pesquisados sobre
as inúmeras expressões da questão social.

62

A natureza interventiva e investigativa caracteriza o trabalho
do assistente social, portanto, suas pesquisas, seus estudos e
respectivas análises deverão estar em consonância com o
projeto ético-político da categoria para que tenham valor
social.

do

conservadorismo são apontadas, para além da renovação
latino-americana, como os três eixos renovadores no país.
52

As dimensões psicologista e educativa, inspiradas na teoria
freiriana, buscaram reavivar, no início da década de 1970, os
resquícios conservadores do serviço social.

53

As teorias marxistas e a do existencialismo cristão, no
processo de resgate do humanismo abstrato cristão na
metade da década de 1970, foram consubstanciadas para
nortear as práticas interventivas do assistente social.

Acerca de fundamentos éticos, ética profissional e legislação
específica do serviço social, julgue os itens seguintes.
54

O projeto societário proposto pelo serviço social define a
democracia, a justiça social e a liberdade como valores
fundamentais atrelados ao Código de Ética do(a) assistente
social de 1993.

55

A aplicação de penalidades, nos termos do Código de Ética
do(a) Assistente Social de 1993 e do Código Penal de 1940,
sobrevém

das

dimensões

normativa,

educativa,

disciplinadora e punitiva dispostas para coibir qualquer
forma

de

violação

ao

arcabouço

de legislações

e

A respeito do planejamento como processo técnico-político que
abrange concepção, operacionalização e avaliação de planos,
programas e projetos, julgue os itens subsecutivos.
63

Os documentos denominados projeto, plano e programa
registram níveis deliberativos provindos de um processo de
planejamento.

64

O
plano
é
a
sistematização
do
normativo-político alcunhado como projeto.

65

O projeto, documento oriundo do planejamento, possibilita
demostrar a objetivação de um serviço, a partir da
sistematização minuciosa das atividades, dos prazos e dos
recursos (humanos, materiais e financeiros).

66

O programa deve ser apreendido como a unidade mais
operativa, tendo em vista que registra a tangibilidade das
metas e dos objetivos e, consequentemente, o detalhamento
do plano.

regulamentações dessa profissão.
56

O Código de Ética do(a) assistente social de 1993
compromete-se com a defesa intransigente dos direitos,
imprime o projeto ético-político do serviço social, sem,
contudo, elidir a intenção de ruptura com o conservadorismo
profissional.

Acerca do projeto ético-político do serviço social, julgue os
seguintes itens.
57

A Política Nacional de Fiscalização do Conselho Federal de
Serviço Social e dos conselhos regionais de serviço social
pactuação com as lutas ampliadas dos trabalhadores e,

Julgue os itens que se seguem, relativos ao projeto de
intervenção.

consequentemente, com a defesa e o robustecimento do

67

O conteúdo investigativo inerente ao exercício profissional
do serviço social contribui para o diagnóstico que antecede a
elaboração de um projeto de intervenção.

68

A pergunta “Em que tempo?”, no processo de elaboração do
projeto de intervenção, refere-se ao prazo de cumprimento,
determinado por um cronograma que apresenta a relação
entre quem realiza, o prazo e a atividade proposta.

69

Na construção do projeto de intervenção, a pergunta “O
quê?” refere-se ao problema que se quer superar e que se
apresenta de modo abstrato.

ratifica o enfoque afirmativo de princípios que representam a

projeto ético-político profissional do serviço social.
58

instrumento

A partir da década de 1990, as condições e relações de
trabalho

encontram-se

cada

vez

mais

precarizadas,

emergindo, então, a necessidade de enfrentamento dessa
conjuntura pelos assistentes sociais, cuja atuação passa a
basear-se no projeto ético-político e nos instrumentos
normativos que dispõem sobre a regularização e a
fiscalização do exercício profissional.
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Acerca dos fundamentos, instrumentos e técnicas de pesquisa
social, julgue os itens a seguir.
70

71

72

73

74

Entre as técnicas de coleta de dados disponíveis nas ciências
sociais, a entrevista é considerada uma das mais versáteis,
sendo possível delinear seu tipo, conforme seu nível de
estruturação.
No âmbito das pesquisas, as entrevistas podem, por exemplo,
ser classificadas em formalizadas, informais, focalizadas e
por pautas.
A pesquisa documental se apropria precipuamente das
contribuições teóricas de inúmeros autores sobre
determinado assunto, ao passo que a pesquisa bibliográfica
se utiliza, sobretudo, de documentos, materiais e
informações que ainda não foram submetidos a um
tratamento analítico.
Recomenda-se, no contexto da pesquisa social, a utilização
de bases de dados para a busca de fontes bibliográficas por
meio de palavras-chave ou tópicos de assuntos
representativos do escopo do estudo.
A prática de apropriação indevida de produções intelectuais
é incompatível com a confiabilidade de um estudo, uma vez
que a ética e o plágio são dissociáveis no universo da
pesquisa.

Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), julgue
os itens a seguir.
75
76

77

78

79

É assegurado ao adolescente o direito de recorrer a instância
escolar superior para contestar critérios avaliativos.
É dever do Estado assegurar a oferta de ensino gratuito,
durante o turno noturno, adequado às condições do
adolescente trabalhador.
É permitido ao adolescente em capacitação educativa realizar
atividade regular remunerada bem como obter participação
na venda dos produtos do seu trabalho.
É permitido ao adolescente o trabalho noturno até às
23 horas, de forma a garantir o seu descanso e frequência
escolar diurna.
É justificável a ausência escolar do adolescente que trabalhe
em local e horário não compatíveis com a escola.

No que concerne aos direitos da pessoa com deficiência, julgue
os itens seguintes.
80 O atendimento à pessoa com deficiência deve ser prioritário
em todas as instituições de atendimento ao público.
81 As instituições de ensino superior devem adotar critérios
igualitários para pessoas com deficiência e sem deficiência,
durante processos seletivos, nas condições de provas e nas
atividades acadêmicas.
82 A adesão da pessoa com deficiência aos planos de saúde é
igualitária, podendo ser cobrados valores diferenciados
considerada a gravidade da deficiência.
83 Os serviços de saúde públicos e privados devem viabilizar,
em seus espaços, projetos arquitetônicos e de comunicação
para assegurar o acesso da pessoa com deficiência.
84 O diagnóstico e o atendimento multidisciplinar em serviços
de saúde pública é um direito assegurado à pessoa com
deficiência, assim como o atendimento domiciliar e a oferta
de órtese e prótese quando necessários.
85 Os serviços de táxi com veículos adaptados à pessoa com
deficiência estão autorizados a realizar a cobrança adicional
de 10% sobre o valor da tarifa convencional.

CEBRASPE – FUB – Edital: 2022

Em relação à seguridade social no Brasil, julgue os itens
subsequentes.
86 São objetivos da seguridade social a universalidade do
atendimento e a seletividade na prestação dos serviços.
87 O financiamento da seguridade social é de responsabilidade
dos entes federativos, com isenção da contribuição do
trabalhador quando este for o beneficiário das ações.
88 É atribuição do Sistema Único de Saúde desenvolver ações
de vigilância sanitária bem como fiscalizar o transporte de
produtos tóxicos e radioativos.
Considerando a atuação dos Conselhos Nacionais do Idoso, da
Saúde e dos Direitos da Criança e do Adolescente, julgue os itens
que se seguem.
89 Todos esses conselhos têm caráter paritário e preveem a
participação popular por meio de organizações
representativas.
90 A população indígena tem direito de participação no
Conselho Nacional de Saúde.
91 A participação nesses conselhos é considerada de relevância
nacional, cabendo remuneração básica a seus conselheiros.
Julgue os seguintes itens com base na Política Nacional sobre
Drogas (Decreto n.º 9.761/2019).
92 No texto do referido decreto, o narguilé é citado como um
produto que deve ser fiscalizado e restringido por meio de
medidas legislativas.
93 Nessa política, é reconhecida a importância do controle da
comercialização e da acessibilidade em relação às drogas
lícitas e ilícitas.
Maria tem 26 anos de idade, está grávida, é solteira e mãe
de uma menina de 5 anos de idade, chamada Laura, atendida no
serviço de saúde por consequências de castigo físico.
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens subsecutivos.
94 Caso Maria informe, na maternidade, durante o exame
pré-natal, seu interesse em entregar o filho à adoção, ela
deve ser orientada a fazer o registro de sua intenção na
delegacia de polícia.
95 Maria tem direito de escolher seu acompanhante durante o
período em que permanecer na maternidade por ocasião do
parto.
96 O responsável pelo atendimento de Laura no serviço de
saúde deve acionar o conselho tutelar local para as
providências cabíveis.
97 O conselho tutelar poderá aplicar advertência e multa ao
responsável pelos castigos físicos aplicados a Laura.
Julgue os próximos itens, relativos à Lei Orgânica da Seguridade
Social.
98 O financiamento da seguridade social será custeado por toda
a sociedade, de forma direta, mediante recursos provenientes
do governo federal e de contribuições sociais.
99 Ações nas áreas de saúde, previdência social e assistência
social serão organizadas em Sistema Nacional de Seguridade
Social.
Julgue os itens a seguir, com base na legislação pertinente aos
planos de benefícios previdenciários e às condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde.
100 É dever do Estado garantir a saúde e o bem-estar da
população, por meio da formulação e execução de políticas
econômicas, sociais e culturais.
101 O Conselho Nacional de Previdência Social, órgão de
deliberação colegiada, tem como uma de suas competências
acompanhar e apreciar a execução dos planos, programas e
orçamentos no âmbito da previdência social.
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Com base na Lei Orgânica da Assistência Social, julgue os itens
que se seguem.
102 Os mecanismos de gestão da política de assistência social
são organizados por meio de um sistema descentralizado e
participativo.
103 A organização da assistência social é fundamentada em
diretrizes voltadas à descentralização político-administrativa,
à participação popular e à primazia do Estado na condução
da política de assistência social.
Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira,
julgue os itens subsequentes.
104 O direito à educação básica é objetivo, cabendo somente ao
Ministério Público acionar o Estado para exigi-lo.
105 A educação como dever da família e do Estado tem como
uma de suas finalidades o pleno desenvolvimento do
educando.
Julgue os seguintes itens, relativos ao Estatuto da Pessoa Idosa.
106 O combate à violência e à violação dos direitos da pessoa
idosa está previsto, no Estatuto do Idoso, em uma lista
definitiva de obrigações, estabelecidas legalmente como
deveres prioritários da família e, secundariamente, do Estado
e das pessoas em geral.
107 Aos idosos com idade acima de 75 anos é assegurada
prioridade especial em suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais idosos.
Nos últimos anos, nota-se um aumento significativo do
número de ocorrências referente à violência doméstica e familiar
contra a mulher no Distrito Federal. Em 2021, foram 25 casos de
feminicídios e 71 tentativas; no período de janeiro a dezembro de
2021, foram registradas 16.327 ocorrências; nos primeiros dois
meses de 2022, foram 2.404 registros de violência contra
mulheres.
Secretaria de Segurança Pública – DF, 22/3/2022 (com adaptações).

Julgue os itens subsecutivos, com relação ao Programa Nacional
de Direitos Humanos (PNDH).
110 Segundo as diretrizes e os objetivos para o desenvolvimento

de ações em direitos humanos, para a implementação do
PNDH é necessária interação entre Estado e sociedade civil.
111 A busca por direitos humanos, aliada ao objetivo de

desenvolvimento, tem sido um grande desafio pelo fato de o
tema desenvolvimento ser um conceito complexo e
multidisciplinar.
112 Os mecanismos de controle das ações em direitos humanos

exigem medidas de baixa participação da sociedade e maior
intervenção do Estado.
Julgue os itens a seguir, a respeito do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE).
113 Em relação aos programas de atendimento, os municípios

deverão inscrever seus programas no Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente.
114 O SINASE é compreendido como um sistema que visa ações

e medidas principalmente no âmbito municipal.
Julgue os itens subsecutivos, com relação ao Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas.
115 Entre os objetivos do Plano Nacional de Políticas sobre

Drogas inclui-se a inserção social e econômica do usuário ou
dependente de drogas.
116 No Brasil, há proibição de plantio, cultura, colheita e

exploração de vegetais dos quais possam ser extraídas
drogas, salvo na hipótese, por exemplo, do previsto na
Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias
Psicotrópicas, de 1971.
Com base nos Princípios Orientadores das Nações Unidas para a
Prevenção da Delinquência Juvenil, julgue o item seguinte.
117 Nas ações de prevenção da delinquência juvenil, as políticas

progressivas não
criminalização.

necessitam

evitar

medidas

de

Julgue os próximos itens, relativos à Lei n.º 8.662/1993, que
regulamenta a profissão de assistente social.
118 Para o serviço social brasileiro, uma das grandes conquistas
Correio Braziliense. Infográfico violência contra mulheres, 22/3/2022.

A partir do texto apresentado e das informações do infográfico,
julgue os itens seguintes, relativos à Lei Maria da Penha.
108 Para que as ações do combate à violência contra a mulher
atinjam mais rapidamente seus objetivos, elas são
desenvolvidas no nível governamental; de acordo com a lei,
em primeiro lugar, no âmbito municipal, posteriormente,
cada município recebe apoio de medidas no nível
estadual/distrital e federal, conforme a necessidade.
109 O desenvolvimento de políticas públicas que garantam a
proteção aos direitos humanos das mulheres tem como
objetivo o combate a formas de discriminação, exploração,
violência e opressão.

da última década foi o estabelecimento da jornada de
trabalho de 30 horas, aprovada no 39.º Encontro Nacional do
Conselho Federal de Serviço Social (CFESS)/CRESS, em
2010.
119 A Resolução CFESS n.º 594/2011 insere aperfeiçoamentos

formais, gramaticais e conceituais no Código de Ética do(a)
Assistente Social, garantindo a linguagem de gênero.
120 Um

dos princípios fundamentais para o exercício
profissional de assistente social prevê o compromisso com a
qualidade dos serviços prestados à população e com o
aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência
profissional.

