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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, 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 marcação de acordo com o gabarito valerá + 1,00 (um ponto positivo). A marcação em desacordo com o gabarito 
valerá - 1,00 (um ponto negativo). 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 o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua 
prova objetiva. 
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Texto para os itens de 1 a 20. 

 
Tendo irrompido na capital de certo país uma 

epidemia de moléstia terrível que matava milhares de
pessoas por dia, a junta do governo se viu obrigada a fazer
o serviço compulsório de coveiros e requisitar palácios para
hospitais. Um médico modesto, mas sábio, passado o 
flagelo, saiu de sua modéstia e escreveu, num jornal ou
numa revista de pouca importância, um artigo simples, 
claro, sem arrebiques de péssima literatura pernóstica, sem 
fumaças de ciência e de clínica, lembrando a conveniência
de se criarem mais hospitais públicos e situá-los em diversas
zonas da cidade, para sempre poderem eles atender à
população eficazmente, nas épocas normais e anormais. 

Pouca gente leu o artigo do honesto facultativo, mas
todos os seus colegas o fizeram, sem que, entretanto, nada 
dissessem logo. 

Passa-se um mês, quando já todos estavam
esquecidos das palavras do bom esculápio sem trombetas,
bulha e matinada, apareceu, no principal jornal da cidade, 
um artigo desmedido, escrito com o bolor de vocábulos
antigos, recheado de citações e exemplos de outras terras e
termos híbridos do grego e do hebraico, repetindo as
sugestões do velho prático que lembrara a criação de
hospitais semeados pela capital do país. 

Apesar de o assunto ser o mesmo, sem discrepância
alguma, quem aventou a ideia pela primeira vez, cujo nome
era Mendonça, não foi citado. 

Na câmara, um outro facultativo, que era deputado
muito famoso pela sua clínica nas altas rodas da cidade,
apresentou um projeto calcado nas ideias do doutor
Mendonça, mas não o citou, fazendo isso várias vezes com
o doutor plagiário daquele, que se chamava Cavalcante. 

Os jornais, pelos seus cronistas, gabaram muito o
projeto e, em suas crônicas e tópicos, não se amedrontavam
em repetir os nomes do doutor Cavalcante e do deputado
doutor Azevedo. 

Toda a gente ficou crente de que a ideia era do
doutor Cavalcante, e essa convicção ainda se tornou mais
forte quando apareceu uma crônica do doutor Juventa, num
popular jornal noturno, atribuindo toda a glória da iniciativa
aos seus dois colegas, Cavalcante e Azevedo. 

Esse doutor Juventa era tido em grande conta, não
por ser verdadeiramente grande em qualquer coisa, apesar
de ser médico, advogado, poeta, literato, político,
estrategista etc.; era tido em grande conta por ser um
homem feliz — menos com os seus doentes, diziam os 
maldosos. 

Nada sabemos disso; e o certo, porém, é que o artigo
enterrou para sempre o nome do simplório doutor
Mendonça. 

Assim são as coisas naquele país… 
 

Lima Barreto. O pai da ideia. In: Toda crônica. 

Rio de Janeiro: Agir, 2004, p. 121 (com adaptações).

Considerando as ideias do texto e a sua tipologia, julgue os 

itens de 1 a 8. 

 

1 Depreende-se do primeiro parágrafo do texto que se 

trata do contexto histórico da pandemia de covid-19. 

2 No primeiro parágrafo, o autor desqualifica o conteúdo 

do artigo ao caracterizá-lo como “simples” (linha 7) e “de 

péssima literatura pernóstica” (linha 8). 

3 Chamava-se Cavalcante o verdadeiro autor das ideias 

publicadas no “principal jornal da cidade” (linha 18) e, 

depois, no “popular jornal noturno” (linha 39). 

4 O texto narra uma história de plágio da ideia de um 

médico que sugeria a criação de mais hospitais públicos 

em várias localidades da capital de certo país. 

5 Apesar da falta de pretensão de seu autor, o “artigo 

simples” imediatamente ganhou ampla notoriedade e 

suas ideias tornaram-se populares. 

6 No texto, o vocábulo “irrompido” (linha 1) significa 

aparecer de repente. 

7 Infere-se do texto que, devido à epidemia mencionada 

no primeiro parágrafo, foi necessário transformar 

palácios em hospitais. 

8 Entende-se do texto uma crítica do autor à erudição do 

texto do artigo publicado no principal jornal da cidade. 
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A respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto, 

julgue os itens de 9 a 20. 

 

9 Se o verbo “atender” (linha 11) fosse flexionado no 

plural — atenderem —, a correção gramatical do texto 

seria prejudicada. 

10 O pronome “o” (linha 14) retoma “o artigo” (linha 13). 

11 A palavra “menos” (linha 45) poderia ser substituída por 

esceto, sem prejuízo dos sentidos originais e da correção 

gramatical do texto. 

12 Na linha 3, o deslocamento do pronome “se” para depois 

da forma verbal “viu”, escrevendo-se viu-se, preservaria 

a correção gramatical do texto. 

13 A correção gramatical do texto seria mantida caso fosse 

retirado o acento indicativo de crase no vocábulo  

“à” (linha 11). 

14 O termo “logo” (linha 15) transmite ideia de conclusão 

no encerramento do segundo parágrafo. 

15 No antepenúltimo parágrafo, a oração “por ser um 

homem feliz” (linhas 44 e 45) expressa o verdadeiro 

motivo de o doutor Juventa ser “tido em grande conta”. 

16 Na linha 44, a exclusão do sinal de ponto e vírgula 

preservaria os sentidos e a correção gramatical do texto, 

desde que feito o devido ajuste de minúscula para 

maiúscula no verbo “era”. 

17 Como o tempo verbal predominante no texto é o 

pretérito, a coerência das ideias do texto e a sua 

correção gramatical seriam preservadas se a forma 

verbal “são” (linha 50) fosse substituída por eram. 

18 Na oração “diziam os maldosos” (linhas 45 e 46), o termo 

“os maldosos” exerce a função de objeto direto de 

“diziam”, cujo sujeito se classifica como indeterminado. 

19 O emprego de acento em “país” (linha 1) e “situá-los” (linha 

10) justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. 

20 Na linha 26, os termos da locução “foi citado” estão 

flexionados no singular porque estabelecem 

concordância com o vocábulo “Mendonça”. 

Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a 

menos que seja explicitamente informado o contrário, 

considere que: todos os programas mencionados estejam em 

configuração-padrão, em português; o mouse esteja 

configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 

clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 

botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 

de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  

acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 

haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 

relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 

equipamentos mencionados. 

 

No que diz respeito aos conceitos de hardware, ao programa 

Microsoft Excel 2013 e ao sistema operacional Windows 10, 

julgue os itens de 21 a 25. 

 

21 Um HD (hard disk) com capacidade máxima de  

1 TB (Terabyte) pode armazenar 2.000 arquivos, sem 

compactação, com tamanho de 1 GB (Gigabyte) cada 

um. 

22 Nos computadores mais modernos, a unidade central de 

processamento (UCP) está localizada dentro do HD; essa 

nova arquitetura proporcionou a eles uma maior rapidez 

no processamento das informações em relação aos seus 

antecessores. 

23 Quando uma nova planilha é iniciada no Excel 2013, 

todas as colunas possuem a mesma largura. 

24 Uma das funções do sistema operacional Windows 10 é 

localizar programas dentro das unidades de disco, como, 

por exemplo, aqueles localizados em C:\. 

25 O ícone , quando mostrado na Barra de Tarefas 

do Windows 10, indica que o dispositivo precisa ser 

reiniciado. 

 ____________________________________________________  

Quanto ao programa de navegação Mozilla Firefox, em sua 

versão mais atual, aos procedimentos de segurança da 

informação e às noções de vírus, julgue os itens de 26 a 30. 

 

26 O usuário pode configurar o Firefox para que ele o avise 

no momento em que uma janela for fechada, quando 

várias abas estiverem abertas. 
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27 O usuário do Firefox, ao utilizar a navegação privativa, 

fica anônimo na Internet, uma vez que esse tipo de 

navegação mascara sua identidade e sua atividade 

online. 

28 A segurança da informação, em um órgão, é definida 

apenas como um conjunto de orientações aos 

funcionários sobre como proteger o recurso informação. 

29 Um dos procedimentos adotados pelas organizações 

com o objetivo de identificar quais usuários acessaram 

determinadas informações é manter um registro (log) de 

acesso. 

30 A única forma de proteger o computador, e os arquivos 

contidos nele, da ação dos vírus é evitar o contato entre 

eles, ou seja, evitar o contato do computador com o 

vírus. 

 ____________________________________________________  

Considerando o conjunto � = {�,�, �,�, �, �}, julgue os itens 

de 31 a 34. 

 

31 Se 	 = {�, �, �}, então 	 ∈ �. 

32 � = {�, �, �, �, �, �,�,�,�,�, �, �, �, �, �, �, �, �, �, �,�}. 

33 O número de subconjuntos de � com três elementos é 

igual a 21. 

34 O número de subconjuntos de � com dois elementos é 

maior que o número de subconjuntos de � com quatro 

elementos. 

 ____________________________________________________  

Gael decidiu que irá para uma festa usando um boné, 

uma camisa e uma bermuda.  

 

Com base nessa situação hipotética, sabendo que Gael possui 

quatro bonés (vermelho, verde, azul e amarelo), três  

camisas (vermelha, azul e branca) e três bermudas (vermelha, 

amarela e cinza), julgue os itens de 35 a 37. 

 

35 Gael pode vestir-se de três maneiras distintas usando 

apenas verde, azul e amarelo. 

36 Gael pode vestir-se de 36 maneiras distintas. 

37 A probabilidade de Gael vestir-se sem usar vermelho é 

de 
1

3
. 

 ____________________________________________________  

Três amigas — Jaqueline, Juliana e Joana — fizeram 

compras na mesma drogaria. Sabe-se que: 

 

 Jaqueline comprou três fórmulas infantis por  

R$ 195,00; 

 Juliana comprou dois pacotes de fralda e uma mamadeira 

por R$ 63,90; 

 Joana comprou uma fórmula infantil e duas mamadeiras 

por R$ 84,80. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens  

de 38 a 40. 

 

38 O preço de 11 pacotes de fralda é igual ao preço de  

30 mamadeiras. 

39 Se o preço da fórmula infantil nessa drogaria sofrer um 

aumento de 10%, ele passará para R$ 72,50. 

40 Caso Juliana tivesse recebido um desconto de 20% em 

sua compra, ela teria pagado R$ 57,42. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

Considerando o teor da Lei n.o 8.429/1992, julgue os itens  

de 41 a 47. 

 

41 A mera perda patrimonial do ente público decorrente da 

atividade econômica não acarretará ato de improbidade 

administrativa, salvo se comprovado ato doloso 

praticado com essa finalidade. 

42 Revelar, culposamente, fato ou circunstância de que tem 

ciência em razão de suas atribuições e que deva 

permanecer em segredo, propiciando beneficiamento 

por informação privilegiada, constitui ato de 

improbidade administrativa. 

43 Na hipótese de ato de improbidade administrativa que 

atenta contra os princípios da Administração Pública, o 

ímprobo estará sujeito ao pagamento de multa civil de 

até 24 vezes o valor da remuneração por ele percebida, 

sem prejuízo de outras penalidades legalmente previstas. 

44 A suspensão dos direitos políticos, em virtude do 

cometimento de ato de improbidade administrativa, não 

poderá exceder oito anos. 

45 A execução da pena de perda da função pública, em face 

do cometimento de ato de improbidade administrativa, 

somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado da 

sentença condenatória. 

46 O juiz poderá autorizar o parcelamento, em até 48 

parcelas mensais corrigidas monetariamente, do débito 

resultante de condenação pela prática de improbidade 

administrativa se o réu demonstrar incapacidade 

financeira de saldá-lo de imediato. 

47 No caso de infrações permanentes, a ação para a 

aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade 

Administrativa é imprescritível. 

Com base na Lei n.o 9.784/1999, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, 

julgue os itens de 48 a 50. 

 

48 O servidor que participou como testemunha no processo 

administrativo é considerado suspeito. 

49 Os atos do processo administrativo devem realizar-se 

preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o 

interessado se outro for o local de realização. 

50 As provas obtidas por meios ilícitos serão admitidas no 

processo administrativo, quando utilizadas para 

preservar o interesse da Administração Pública.  

 ____________________________________________________  

Considerando as disposições da Lei n.o 12.527/2011 e do 

Decreto n.o 7.724/2012, julgue os itens de 51 a 53. 

 

51 Quando não for autorizado acesso integral à informação 

por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso 

à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou 

cópia com ocultação da parte sob sigilo. 

52 As autoridades públicas adotarão as providências 

necessárias para que o pessoal a elas subordinado 

hierarquicamente conheça as normas e observe as 

medidas e os procedimentos de segurança para 

tratamento de informações sigilosas. 

53 As informações, ainda que possam colocar em risco a 

segurança do presidente da República, não poderão ser 

classificadas como sigilosas. 

 ____________________________________________________  

Segundo o que dispõe o Decreto n.o 9.830/2019, julgue os 

itens 54 e 55. 

 

54 No exercício do poder hierárquico, o erro grosseiro 

afasta a responsabilidade do agente público em face dos 

atos de seus subordinados que causem prejuízos ao 

erário público. 

55 A responsabilização pela opinião técnica se estende de 

forma automática ao decisor que a adotou como 

fundamento de decidir. 
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Entre idas e vindas, avanços e recuos, o mundo contemporâneo 

constrói sua história. Há crescente complexidade no cenário 

atual, agravada por sérios problemas, em especial em termos 

sociais. Em relação a essa realidade, julgue os itens de 56 a 65. 

 

56 A globalização é um fenômeno de fundas raízes 

históricas que, a partir da economia, envolve os mais 

distintos setores da vida das sociedades. 

57 Sob o ponto de vista da economia, a atual ordem global 

é assinalada pelo aumento da produção e consequente 

circulação de mercadorias e de capitais pelos mercados 

mundiais. 

58 O desenvolvimento científico-tecnológico atual está 

circunscrito à economia, estando muito aquém do 

necessário em outros setores vitais, como a educação e 

a saúde. 

59 Devido aos custos elevados e ao fracasso das últimas 

tentativas, a NASA, agência espacial norte-americana, 

anunciou, em novembro de 2022, o fim de seu programa 

de exploração da Lua. 

60 Constitui uma grave contradição do mundo atual o fato 

de que, enquanto se amplia a produção de alimentos, 

parte considerável da população mundial padece de 

fome ou de insuficiência alimentar. 

61 O Catar foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de 

Futebol de 2022, organizada pela FIFA, por ser a única 

grande democracia do Oriente Médio, apesar de sua 

frágil economia. 

62 A recente conferência das Nações Unidas, no Egito, 

encontrou, pela unanimidade dos países participantes,  

a solução adequada para interromper o sério problema 

das mudanças climáticas. 

63 Um quadro socialmente dramático do mundo 

contemporâneo é o das migrações forçadas de milhões 

de pessoas, as quais se veem impelidas a abandonar a 

terra natal em razão de guerras, do clima implacável e 

da miséria. 

64 Entre as agências e os órgãos especializados da 

Organização das Nações Unidas (ONU) atuantes no 

campo social, incluem-se: a Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO); a 

Organização Mundial da Saúde (OMS); a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT); e a Agência da ONU 

para Refugiados (ACNUR). 

65 Especialistas apontam as mudanças climáticas como 

decisivas para as drásticas alterações na natureza, a 

exemplo de chuvas implacáveis, secas prolongadas, 

desertificação e derretimento de geleiras, entre outros 

problemas. 

 ____________________________________________________  

Quanto às relações internacionais, à geopolítica e às 

estruturas políticas, sociais e econômicas do mundo atual, 

julgue os itens de 66 a 70. 

 

66 Um efeito altamente positivo da economia globalizada, 

segundo consenso entre especialistas, é a significativa 

redução das desigualdades em escala global. 

67 Com o fim da Guerra Fria, a partir do colapso da União 

Soviética, desapareceram os blocos militares, como o 

Pacto de Varsóvia e a Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (OTAN). 

68 A grande expansão econômica da China permitiu 

mudanças materiais na vida de sua população e sua 

plena inserção nos mercados mundiais e fez do país a 

segunda maior potência econômica global. 

69 Com a abertura econômica, ainda que controlada pelo 

Estado, a China substituiu sua histórica estrutura política 

centralizadora e autoritária pela efetiva democracia nos 

moldes ocidentais. 

70 A atual guerra na Europa do Leste, surgida com a invasão 

da Rússia de Putin na Ucrânia, também trouxe graves 

consequências econômicas, como a redução na oferta 

de grãos e fertilizantes ao mundo, o que gera inflação e 

contribui para a escassez da oferta de alimentos em boa 

parte do mundo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Em uma conjuntura marcada pela precarização e 

desregulamentação do trabalho e pelo retrocesso dos 

direitos, destaca-se a importância das normativas que 

regulamentam o estágio supervisionado em serviço social, na 

defesa de um projeto de formação profissional 

comprometido com o projeto ético-político da profissão.  

No que se refere à Resolução CFESS n.o 533/2008 e à Política 

Nacional de Estágio em Serviço Social, julgue os itens  

de 71 a 75. 

 

71 A regulamentação da supervisão direta de estágio, no 

âmbito do serviço social, é uma competência exclusiva 

do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). 

72 Os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) 

deverão credenciar e comunicar ao CFESS os campos de 

estágios de cada aluno, fornecendo os dados dos 

assistentes sociais responsáveis pela supervisão, para 

fins de fiscalização do CFESS. 

73 Tendo em vista a regulamentação da graduação em 

serviço social a distância, o CFESS normatizou a 

supervisão direta dos discentes a distância, 

possibilitando que o estagiário, o supervisor de campo e 

o supervisor acadêmico cumpram seus papéis em 

espaços distintos, desde que realizem encontros 

periódicos, por meio das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs). 

74 O assistente social voluntário em uma instituição poderá 

ser supervisor de campo de estagiário de serviço social. 

75 Um dos princípios norteadores do estágio em serviço 

social refere-se à indissociabilidade entre as dimensões 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. 

 ____________________________________________________  

Com base na discussão apresentada por Santos (2012) na 

obra Questão Social: particularidades no Brasil, julgue os 

itens de 76 a 80. 

 

76 Para compreender a questão social, faz-se necessário 

considerar, de um lado, a exploração do trabalho pelo 

capital e, de outro lado, a conformação e a alienação dos 

trabalhadores frente a essa exploração. 

77 O estudo da categoria “modo de produção capitalista” é 

suficiente e necessário para compreender a 

complexidade da questão social. 

78 A desigualdade e a pobreza, indistintamente do período 

histórico e do modo de produção, são consideradas 

expressões da questão social. 

79 São cada vez mais variadas as expressões da questão 

social e suas complexas relações na proporção em que 

se universalizam aspectos de barbarização da vida social 

em função da crise na qual o capital está imerso nas 

últimas décadas. 

80 A violência está presente no padrão de respostas 

governamentais à questão social, por exemplo, em 

forma de supressão de direitos, na inviabilidade 

orçamentária das políticas de seguridade social e 

também na naturalização dos indicadores sociais. 

 ____________________________________________________  

Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue 

os itens de 81 a 85. 

 

81 As gestantes ou mães que manifestarem interesse em 

entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente 

encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude. 

82 O direito ao respeito refere-se à inviolabilidade da 

integridade física, psíquica e moral da criança e do 

adolescente e abrange a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, das ideias, das 

crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. 

83 As instituições de ensino, clubes e agremiações 

recreativas e de estabelecimentos congêneres possuem 

o dever de assegurar medidas de conscientização, 

prevenção e enfrentamento ao uso ou à dependência de 

drogas ilícitas. 

84 As medidas socioeducativas são aplicáveis à criança e ao 

adolescente sempre que os direitos desse público forem 

ameaçados ou violados pela ação ou omissão da 

sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso dos 

pais ou responsável; ou em razão de sua conduta. 

85 Uma das medidas aplicadas ao adolescente que comete 

ato infracional é a internação, que é caracterizada pela 

privação da liberdade e regida pelos princípios da 

dignidade da pessoa humana, da ressocialização e do 

respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento. 

 ____________________________________________________  

No que se refere à Lei Maria da Penha, julgue os itens  

de 86 a 90. 

 

86 A violência moral é caracterizada como qualquer 

conduta que cause dano emocional e diminuição da 

autoestima da mulher ou que lhe prejudique e perturbe 

o pleno desenvolvimento. 
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87 Para preservar a integridade física e psicológica da 

mulher em situação de violência doméstica e familiar, o 

juiz assegurará a manutenção do vínculo trabalhista, 

quando for necessário o afastamento do local de 

trabalho, por até seis meses. 

88 Com o objetivo de instruir o boletim de ocorrência, é 

recomendado que a autoridade policial realize 

sucessivas inquirições sobre o mesmo fato, bem como o 

questionamento sobre a vida privada da mulher. 

89 No atendimento à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar, a autoridade policial deverá 

acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de 

seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio 

familiar, se necessário. 

90 Quando o município não for sede de comarca e não 

houver delegado disponível no momento da denúncia, 

averiguada a existência de risco atual ou imediato à vida 

ou à integridade física ou psicológica da mulher em 

situação de violência doméstica e familiar, ou de seus 

dependentes, o agressor será imediatamente afastado 

do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida 

pelo policial. 

 ____________________________________________________  

No que se refere ao debate apresentado nos Parâmetros para 

Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência 

Social, julgue os itens de 91 a 95. 

 

91 Cabe ao órgão gestor da política de assistência social 

padronizar as rotinas e os procedimentos de intervenção 

para os profissionais que atuam nessa política. 

92 A política de assistência social não é uma política 

exclusiva de proteção social. 

93 A dimensão fundamental e privilegiada da atuação do 

assistente social na política de assistência social  

refere-se às abordagens individuais e familiares na 

perspectiva de atendimento às necessidades básicas e 

repasse de benefícios sociais. 

94 As atividades exercidas pelos trabalhadores, as 

condições materiais, institucionais, físicas e financeiras, 

e os meios e instrumentos necessários ao exercício 

profissional são dimensões indissociáveis, que, quando 

garantidas e articuladas, possibilitam aos profissionais 

atuarem na perspectiva da efetivação da política de 

assistência social e da materialização do acesso da 

população aos direitos sociais. 

95 O uso de técnicas e estratégias pelo assistente social, no 

âmbito da política de assistência social, deve privilegiar 

a integração social e o fortalecimento de vivências e 

trocas de experiências em uma perspectiva subjetivista. 

Teixeira (2009), em artigo intitulado “Formulação, administração 

e execução de políticas públicas”, aborda o planejamento.  

A partir dos estudos dessa autora, julgue os itens de 96 a 100. 

 

96 A gestão pública democrática sintoniza com o 

planejamento estratégico porque se fundamenta na 

democracia representativa e respeita as hierarquias 

institucionais. 

97 Na atividade de planejamento, é importante identificar: 

o cenário em que se desenvolverão a ação e suas 

tendências; o perfil das forças em confronto; seus 

recursos; suas técnicas; suas alianças; sua capacidade 

operacional; e o tempo disponível. 

98 Uma das distinções entre plano, programa e projeto está 

no nível de detalhamento das operações de execução:  

o projeto tem menos detalhamento das operações a 

serem executadas do que o programa, que, por sua vez, 

tem menos detalhamento que o plano. 

99 A eficácia do planejamento estratégico consiste em ser 

um instrumental técnico neutro, ser capaz de prever os 

resultados futuros e ter como ator principal o técnico 

planejador. 

100 Uma das formas de possibilitar a participação dos 

cidadãos no planejamento é por meio da participação 

orgânica, na qual a participação é assegurada por meio 

de uma organização ou órgão, tais como colegiados, 

organizações, conselhos, entre outros, previstos em 

dispositivos legais, com representatividade e escolha 

democrática. 

 ____________________________________________________  

A fiscalização do exercício profissional fortalece ações que 

politizam as relações e buscam materializar os preceitos 

expressos no Código de Ética dos Assistentes Sociais. 

Considerando a Política Nacional de Fiscalização, julgue os 

itens de 101 a 105. 

 

101 O agente fiscal é um profissional cuja função 

compreende atribuições políticas, técnicas e 

operacionais com vistas à consolidação do projeto  

ético-político do assistente social. 

102 A ação fiscalizadora dos CRESS deve estar  

articulada às dimensões: afirmativa de princípios e 

compromissos conquistados; político-pedagógica; e 

normativo-disciplinadora. 

103 A Comissão de Orientação e Fiscalização (COFI) possui 

caráter permanente e é formada por três membros: dois 

conselheiros e um agente fiscal concursado, a quem 

caberá a coordenação. 

104 Os instrumentais básicos a serem utilizados no exercício 

da ação fiscalizadora são: Relatório de Visita de 

Fiscalização; Relatório de Averiguação de 

Irregularidades; e Termo de Visita. 

105 Compete ao agente fiscal realizar periodicamente ações 

de capacitação de profissionais para a operacionalização 

do Código de Ética Profissional por meio de grupos de 

estudo, treinamentos, cursos e(ou) palestras. 
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Com base no Código Processual Disciplinar, julgue os itens  

de 106 a 110. 

 

106 Participar de instituição que, tendo por objeto o serviço 

social, não esteja inscrita no Conselho Regional constitui 

uma infração disciplinar que deve ser apurada conforme 

o Código Processual Disciplinar. 

107 As denúncias realizadas aos CRESS poderão ser 

anônimas, desde que contenham, obrigatoriamente, 

nome e qualificação da pessoa denunciada e a descrição 

circunstanciada do fato, incluindo local, data ou período 

e nome de pessoas, profissionais e instituições 

envolvidas. 

108 Após o julgamento pelo conselho pleno dos CRESS, as 

partes serão intimadas do inteiro teor da decisão e 

informadas que, caso seja necessária a interposição de 

recurso, este deverá ser realizado perante a Justiça 

Comum. 

109 Para a aplicação da pena, serão considerados os 

seguintes aspectos: a gravidade da falta; a 

individualidade da pena; o caráter primário ou não do 

infrator; e as condições em que ocorreu a infração. 

110 A penalidade de multa variará entre o mínimo 

correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo 

de seu décuplo. 

 ____________________________________________________  

Considerando os conhecimentos gerais da profissão de 

assistente social e as dimensões políticas e práticas do 

profissional, a partir da perspectiva crítica referenciada pela 

profissão, julgue os itens de 111 a 115. 

 

111 A prática profissional do assistente social revela a 

veracidade do dito “na prática a teoria é outra”, por 

existir um distanciamento considerável entre a teoria e 

prática. 

112 Nas práticas emergenciais e pragmáticas, o assistente 

social consegue identificar, de forma imediata e 

objetiva, o núcleo dos processos sociais, bem como 

realizar todas as mediações necessárias para assegurar a 

materialização do projeto ético-político profissional. 

113 Os espaços tradicionais como saúde, assistência social e 

previdência não permanecem estáticos, pois atualizam 

as demandas, a abrangência do seu público, as 

modalidades de intervenção e o conteúdo do trabalho 

dos assistentes sociais. 

114 No contexto do trabalho dos assistentes sociais,  

verifica-se uma tensão entre o trabalho controlado e 

submetido ao poder do empregador, as demandas dos 

sujeitos de direitos e a relativa autonomia do 

profissional para realizar o seu trabalho. 

115 É fundamental estimular inserções sociais que 

contenham potencialidades de democratizar a vida em 

sociedade; nesse sentido, é necessário que os 

assistentes sociais reassumam os trabalhos de base, de 

educação, mobilização e organização popular.  

 ____________________________________________________  

À luz do Código de Ética do Assistente Social, julgue os itens 

de 116 a 120. 

 

116 Em trabalho multidisciplinar, o assistente social poderá 

compartilhar todas as informações referentes ao usuário 

atendido em comum. 

117 É vedado ao assistente social substituir profissional que 

tenha sido exonerado por defender os princípios da ética 

profissional, enquanto perdurar o motivo da 

exoneração, demissão ou transferência. 

118 Nas relações com os usuários, é dever do assistente 

social garantir a plena informação e discussão sobre as 

possibilidades e consequências das situações 

apresentadas, respeitando democraticamente as 

decisões dos usuários, em quaisquer circunstâncias. 

119 É vedado ao assistente social depor como testemunha 

sobre situação sigilosa do usuário de que tenha 

conhecimento no exercício profissional, mesmo quando 

autorizado. 

120 Constitui um princípio fundamental do Código de Ética 

Profissional o empenho na eliminação de todas as 

formas de preconceito, incentivando o respeito à 

diversidade, à participação de grupos socialmente 

discriminados e à discussão das diferenças. 




