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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

1

Identifique-se na parte inferior desta capa;

2

Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;

3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta;

4

O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;

5

Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;

6
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura.
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
7
Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão
Resposta que acompanha a prova;
8
Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura;
9

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;

10

Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);

11
Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão
Resposta;
12

Assine o Cartão Resposta no local indicado.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº da inscrição

Boa Prova!

CEMITÉRIO DE ELEFANTES
À margem do rio, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho ingazeiro – ali os bêbados
são felizes. A população considera-os animais sagrados, ________ às suas necessidades de cachaça e
pirão. No trivial contentam-se com as sobras do mercado.
Quando ronca a barriga, ao ponto de perturbar a sesta, saem do abrigo e, arrastando os
pesados pés, atiram-se à luta pela vida. Enterram-se no mangue até os joelhos na caça ao caranguejo
ou, tromba vermelha no ar, espiam a queda dos ingás maduros.
Elefantes malferidos coçam as perebas, sem nenhuma queixa, escarrapachados .............. raízes
que servem de cama e cadeira. Bebem e beliscam pedacinho de peixe. Cada um tem o seu lugar,
gentilmente avisam:
– Não use a raiz do Pedro.
– Foi embora, sentiu que ia se apagar e caiu fora. Eu gritei: Vai na frente, Pedro, deixa a porta
aberta.
à flor do lodo borbulha o mangue – os passos de um gigante perdido? João dispõe no braseiro o
peixe embrulhado em folha de bananeira.
– O Cai N’água trouxe as minhocas?
– Sabia não?
– Agora mesmo ele...
– Entregou a lata e disse: Jonas, vai dar pescadinha da boa.
Chega de outras margens um elefante moribundo.
– Amigo, venha com a gente.
Uma raiz no ingazeiro, o rabo de peixe, a caneca de pinga.
No silêncio o bzzz dos pernilongos ________ o posto de cada um, assombrados com o mistério
da noite, o farol piscando ..... alto do morro.
Distrai-se um deles a enterrar o dedo no tornozelo inchado. Puxando os pés de paquiderme,
afasta-se entre adeuses em voz baixa – ninguém perturbe os dorminhocos. Esses, quando acordam,
não perguntam aonde foi o ausente. E, se indagassem, para levar-lhe margaridas do banhado, quem
saberia responder? A você o caminho se revela na hora da morte.
A viração da tarde assanha as varejeiras grudadas ..... seus pés disformes. Nas folhas do
ingazeiro reluzem lambaris prateados – ao eco da queda dos frutos os bêbados erguem-se com
dificuldade e os disputam rolando no pó. O vencedor descasca o ingá, chupa de olho guloso a fava
adocicada. Jamais correu sangue no cemitério, a faquinha na cinta é para _________ peixe. E, os
brigões, incapazes de se moverem, basta xingarem-se à distância.
Eles que suportam o delírio, a peste, o fel na língua, o mormaço, as câimbras de sangue,
berram de ódio contra os pardais, que se aninham entre as folhas e, antes de dormir, lhes cospem na
cabeça – o seu pipiar irrequieto envenena a modorra.
Da margem contemplam os pescadores mergulhando os remos.
– Um peixinho aí, compadre?
O pescador atira o peixe desprezado no fundo da canoa.
– Por que você bebe, Papa-Isca?
– Maldição de mãe, uai.
– O Chico não quer peixe?
– Tadinho, a barriga-d’água.
Sem pressa, aparta-se dos companheiros cochilando à margem, esquecidos de enfiar a minhoca
no anzol.
Cuspindo na água o caroço preto do ingá, os outros não o interrogam: as presas de marfim que
indicam o caminho são garrafas vazias. Chico perde-se no cemitério sagrado, as carcaças de pés
grotescos surgindo ao luar.
TREVISAN, Dalton. Cemitério de elefantes. In: Primeiro livro de contos. 1. ed. Rio de Janeiro, Record, s. d., p. 28-31.

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas no texto:
a) em - do - sobre.
c) nas - ao - em.
b) sobre as - no - nos.
d) às - do - a.
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas contínuas no texto:
a) provêem – assinalam – descamar.
c) proverão – assinala – descamarem.
b) proveja – assinalaram – descama de.
d) provê – assinala – descamar.
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03 - Faça a correspondência entre a coluna da direita e a da esquerda, relacionando as palavras
que expressam mais adequadamente o sentido do texto:
( 1 ) paquiderme.
( ) vagem.
( 2 ) viração.
( ) pele grossa.
( 3 ) fava.
( ) tempo abafado.
( 4 ) modorra.
( ) brisa.
Assinale a sequência correta de cima para baixo:
a) 4 – 2 – 3 – 1.
c) 3 – 1 – 4 – 2.
b) 2 – 3 – 1 – 4.
d) 2 – 4 – 1 – 3.
04 - Quanto ao gênero dos substantivos retirados do texto analise as afirmativas e marque (V)
para as verdadeiras e (F) para as falsas:
( ) “Caranguejo” – substantivo masculino epiceno cujo feminino é “caranguejo fêmea”.
( ) “Elefante” – substantivo masculino biforme por apresentar duas formas no feminino
“Elefanta e Elefoa”.
( ) “Pardais” – substantivo masculino biforme cujo feminino é “pardalocas ou pardocas”.
( ) “O ausente” – substantivo masculino uniforme sobrecomum cujo feminino é “a ausente”.
( ) “Compadre” – substantivo masculino heterônimos cujo feminino é proveniente de um
radical diferente “cumadre”.
Assinale a sequência correta de cima para baixo:
a) V – F – V – F – V.
c) F – F – V – V – F.
b) V – V – F – V – F.
d) F – V – F – F – V.
05 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do texto e
marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas:
( ) As palavras “raízes” e “aí” são acentuadas por ser o “i” tônico de hiato.
( ) A palavra “silêncio” recebe acento gráfico pela mesma regra que “bêbado” e “distância”.
( ) As paroxítonas “língua” e “mistério” são acentuadas por terminarem em ditongo.
( ) As palavras “pés” e “até” recebem acento gráfico por serem oxítonas terminadas em
“e(s)”.
Assinale a sequência correta de cima para baixo:
a) V – V – F – V.
c) F – V – V – F.
b) F – F – F – V.
d) V – F – V – F.
06 - Os elementos coesivos destacados no texto (quando e se) estabelece relação de:
a) consequência – causa.
c) causa – explicação.
b) tempo – condição.
d) explicação – concessão.
07 - Analise as afirmativas quanto ao significado das palavras:
I - cinta (substantivo) – sinta (verbo). São palavras homônimas homófonas.
II - caça (substantivo) – cassa (substantivo) são palavras parônimas.
III - espiam (verbo) – expiam (verbo) são palavras homônimas heterográficas.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
b) Apenas II e III.
d) I, II e III.
08 - Analise as afirmativas referentes ao texto:
I - A ideia de solidariedade entre os bêbados fica implícita na maneira como o elefante
moribundo é recebido.
II - Os nomes ou apelidos dos bêbados indicam que existe uma igualdade que nivela todos a
uma massa mais ou menos disforme de pessoas.
III - A impossibilidade de locomoção faz com que as brigas se resolvam a nível linguístico.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
b) Apenas II e III.
d) I, II e III.
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09 - Jarbas avistou o topo de um edifício segundo um ângulo de 30º com a horizontal. Ao se
aproximar 12 m do edifício, ele avista o mesmo ponto no topo do edifício segundo um ângulo de
60º com a horizontal. Desconsiderando a altura de Jarbas, é correto afirmar que a altura desse
edifício mede, aproximadamente:
Dados: sen 30º = 0,50; sen 60º = 0,86; tg 30º = 0,58; tg 60º = 1,73.
a) 6,05 m.
c) 14,33 m.
b) 12,1 m.
d) 14, 47 m.
10 - Uma pirâmide hexagonal regular possui apótema da base medindo
cm. Sabe-se que a
medida da altura dessa pirâmide é equivalente a 9/4 da medida da aresta de sua base. O volume
dessa pirâmide é igual a:
a)
cm3.
c)
cm3.
b)
cm3.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
11 - Em uma indústria, 12 máquinas produzem, em 15 horas de funcionamento, 31.320 unidades
de determinado produto. Após a aquisição de mais 5 dessas máquinas, em 10 horas de
funcionamento, a quantidade produzida desse mesmo produto por essa indústria será igual a:
a) 24.160 unidades.
c) 26.740 unidades.
b) 25.980 unidades.
d) 29.580 unidades.
12 - Tiago possui um terreno em formato retangular, cuja largura mede 25% a menos do que a
medida do comprimento. Sabe-se que a área desse terreno mede 588 m2. Uma das dimensões
desse terreno mede:
a) 18 m.
c) 21 m.
b) 20 m.
d) 24 m.
13 - Giane aplicou um capital de R$ 4.900,00 à taxa de juros simples de 9% a.a. por 19 meses. Ao
final desse período, o montante retirado por Giane foi de:
a) R$ 5.598,25.
c) R$ 5.895,52.
b) R$ 5.598,52.
d) R$ 5.985,25.
14 - As terras que hoje compõem o município de Tijucas do Sul foi palco de que conflito abaixo?
a) Guerra do Contestado.
c) Revolta Constitucionalista.
b) Movimento Tenentista.
d) Revolução Federalista.
15 - Em que ano os eleitores de todo o Brasil poderão votar em apenas um candidato a Senador,
tendo assim a oportunidade de renovar 1/3 do Senado Federal?
a) 2.016.
c) 2.020.
b) 2.018.
d) 2.022.
16 - Foi a segunda Capital do Brasil entre 1.763 e 1.960:
a) Ouro Preto – MG.
c) Salvador – BA.
b) Rio de Janeiro – RJ.
d) São Vicente – SP.
17 - Quando Tancredo Neves foi eleito Presidente da República através do voto indireto, ele
concorreu por qual Partido Político?
a) PDS.
c) PMDB.
b) PFL.
d) PSDB.
18 - Que máquina foi entregue pelo Governo Federal ao município de Tijucas do Sul em junho do
ano passado?
a) Motoniveladora.
c) Retro-escavadeira.
b) Pá-carregadeira.
d) Rolo compactador.
19 - De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93 e alterações
posteriores) é um dos objetivos da Assistência Social:
a) a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias
e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos.
b) a universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável
pelas demais políticas públicas.
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c) a divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.
d) o respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória
de necessidade.
20 - A Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93 e alterações posteriores) define o
CREAS como sendo:
a) a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de
vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de
abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social
básica às famílias.
b) a unidade pública federal destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram
em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam
intervenções especializadas da proteção social especial.
c) a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de
serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação
de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial.
d) a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional destinada à articulação
dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e
projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias.
21 - “[...] firmado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios é o instrumento
pelo qual se materializam as metas e as prioridades nacionais no âmbito do SUAS, e se constitui
em mecanismo de indução do aprimoramento da gestão, dos serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais”. (NOB SUAS, 2012).
A citação acima se refere:
a) aos Planos de Assistência Social.
c) ao Censo Suas.
b) a realização de diagnóstico socioterritorial.
d) ao Pacto de Aprimoramento do SUAS.
22 - Tendo por referência a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93 e alterações
posteriores), julgue as afirmativas:
I - Os Conselhos de Assistência Social estão vinculados ao órgão gestor de assistência social,
que deve prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos
materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de
conselheiros representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de
suas atribuições.
II - O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com
deficiência e ao idoso com 60 (sessenta) anos ou mais que comprovem não possuir meios de
prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.
III - Os benefícios eventuais são as provisões suplementares e provisórias que integram
organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de
nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.
IV - O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi) integra a
proteção social básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação
continuada, nos Cras, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade
social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito
de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
23 - São instrumentos da gestão financeira e orçamentária do SUAS:
a) Os fundos de assistência social e os conselhos gestores de assistência social.
b) O orçamento da assistência social e os fundos de assistência social.
c) O orçamento da assistência social e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
d) Os pisos de Proteção Social Básica que tem por componentes o Piso Básico Fixo e o Piso Básico
Variável e o Piso Básico Fixo.
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24 - Sobre as Conferências de Assistência Social, julgue as afirmativas:
I - Para a realização das conferências, cabe aos conselhos de assistência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão prever dotação orçamentária e realizar a
execução financeira, garantindo os recursos e a infraestrutura necessários.
II - As conferências de assistência social são instâncias que têm por atribuições a avaliação da
política de assistência social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do SUAS,
ocorrendo no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
III - A convocação das conferências de assistência social pelos conselhos de assistência social
se dará ordinariamente a cada 4 (quatro) anos. Contudo, poderão ser convocadas Conferências
de Assistência Social extraordinárias a cada 02 (dois) anos, conforme deliberação da maioria
dos membros dos respectivos conselhos.
IV - Ao convocar a conferência, caberá ao conselho de assistência social, dentre outras ações,
adotar estratégias e mecanismos que favoreçam a mais ampla inserção dos usuários, por meio
de linguagem acessível e do uso de metodologias e dinâmicas que permitam a sua participação
e manifestação.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
25 - “O desenvolvimento do Serviço Social no Brasil, ao longo do século XX, representa
indiscutivelmente um giro de seu projeto profissional na direção de uma tradição de pensamento
fundada no _______________________, que indubitavelmente requisita uma prática política
contestatória e crítica”. (SILVA, 2010 in Revista Serviço Social e Sociedade, n.103).
Complete corretamente a citação acima:
a) materialismo histórico enquanto referencial teórico hegemônico.
b) positivismo, enquanto referencial filosófico contemporâneo.
c) neodesenvolvimentismo.
d) fundamentalismo.
26 - Sobre Pesquisa no Serviço Social, assinale a alternativa INCORRETA:
a) É no contexto acadêmico que a pesquisa se revela como potencialidade para o Serviço Social, e é
neste contexto que se enfrenta o desafio de construir articulações orgânicas, entre a produção de
conhecimento e a prática profissional.
b) A pesquisa é constitutiva e constituinte da prática profissional do Serviço Social, sendo determinada
pela sua natureza interventiva e pela sua inserção histórica na divisão sócio técnica do trabalho.
c) A pesquisa para o Serviço Social deve gerar um conhecimento que reconheça os usuários dos
serviços públicos como sujeitos políticos que são capazes, também, de conhecer e intervir em sua
própria realidade com autonomia, desvencilhando-se das estratégias de assistencialismo, clientelismo e
subalternidade, tão presentes nas ações governamentais e políticas públicas.
d) A pesquisa no Serviço Social ainda é escassa, portanto, a profissão ainda é consumidora do saber
produzido por outras áreas de conhecimento das ciências sociais e humanas, exigindo, como desafio a
mesma, ser protagonista de um processo que exige o acompanhamento sistemático e crítico das
transformações societárias.
27 - De acordo com Netto (1999) o Projeto Ético Político do Serviço Social tem em seu núcleo:
a) o posicionamento em favor da equidade e da justiça social, na perspectiva da universalização do
acesso a bens e a serviços relativos às políticas e programas sociais e a ampliação e consolidação da
cidadania são explicitamente postas como garantia dos direitos civis, políticos e sociais das classes
trabalhadoras.
b) o compromisso com a competência, que só pode ter como base o aperfeiçoamento intelectual do
assistente social. Daí a ênfase numa formação acadêmica qualificada, fundada em concepções teórico
metodológicas críticas e sólidas, capazes de viabilizar uma análise concreta da realidade social –
formação que deve abrir a via à preocupação com a (auto) formação permanente e estimular uma
constante preocupação investigativa.
c) a proposta da construção de uma nova ordem social, sem exploração/dominação de classe, etnia e
gênero.
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d) o reconhecimento da liberdade como valor central - a liberdade concebida historicamente, como
possibilidade de escolha entre alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, a
emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais.
28 - “Treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social” é:
a) competência do assistente social.
b) responsabilidade das unidades de ensino em Serviço Social.
c) dever do assistente social.
d) atribuição privativa do Assistente Social.
29 - Segundo a Lei que regulamenta a profissão do assistente social, são atribuições privativas
do assistente social, EXCETO:
a) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e
projetos na área de Serviço Social.
b) Dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de graduação e pós-graduação.
c) Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a
órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades.
d) Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades
representativas da categoria profissional.
30 - Sobre Estágio Supervisionado enquanto componente da formação profissional, é correto
afirmar:
I - O estágio é essencial à formação do acadêmico, enquanto este lhe proporcione momentos
específicos de aprendizagem, uma reflexão sobre a ação profissional, uma visão crítica da
dinâmica das relações existentes na instituição campo apoiados na supervisão como processo
dinâmico e criativo, tendo em vista sempre possibilitar a elaboração de novos conhecimentos.
II - O estágio é uma estratégia reflexiva da formação profissional que complementa o processo
de ensino/aprendizagem, dando ênfase à prática.
III - O estágio supervisionado é um espaço que capacita o acadêmico a uma postura prática e
interventiva. Ele proporciona ao estudante a inserção na prática profissional, proporcionando a
apartação entre teoria aprisionada nos muros da sala de aula e prática profissional.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Todas as afirmativas estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas a afirmativa II é correta.
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
31 - Na história do Serviço social latino americano, julgue as alternativas e assinale a
INCORRETA acerca da Escola Elvira Matte de Cruchaga:
a) Surge na Argentina em 1925 e é considerada a primeira escola de Serviço Social da América Latina.
b) Inicia suas atividades em 1929, com forte influência católica, originária dos esforços da União
Católica Internacional de Serviço Social – UCISS.
c) A organização da escola responde a motivações diversas. Obedeceu ao interesse da Igreja em criar
um centro católico ortodoxo para a formação de agentes sociais adequados às mudanças sofridas pela
sociedade chilena, buscando responder aos estímulos concretos e práticos que lhe impunha a luta de
classes, assim como, estratégia de continentalização da influência católica na criação de escolas de
Serviço Social.
d) É considerada a primeira escola católica de Serviço Social da América Latina.
32 - O Planejamento estratégico:
a) envolve decisões estratégicas, que são de longo prazo e envolve o ambiente planejado como um
todo. Diz respeito à formulação de objetivos e à seleção de cursos de ação a serem seguidos para sua
consecução.
b) envolve decisões sobre objetivos de curto prazo, e procedimentos e ações que geralmente afetam
apenas uma parte do ambiente planejado. Trabalha com decomposições dos objetivos, estratégias e
políticas estabelecidas.
c) envolve decisões operacionais e diz respeito a planos normalmente derivados de planejamentos
elaborados anteriormente.
d) é o documento que sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação de uma unidade de ação.
É, portanto, a unidade elementar do processo sistemático da racionalização de decisões. Constitui-se
da proposição de produção de algum bem ou serviço, com emprego de técnicas determinadas e com o
objetivo de obter resultados definidos.
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33 - Considere as afirmativas abaixo sobre o sistema de seguridade social previsto na
Constituição Federal de 1988:
I - A seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços se constituem em um
dos objetivos da Seguridade social.
II - A Seguridade Social é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
III - A Assistência social uma das políticas de seguridade social, será prestada aos trabalhadores
que contribuem para o sistema previdenciário.
IV - A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social.
Está CORRETO o contido em:
a) Apenas as afirmativas I, II e IV.
c) Apenas as afirmativas I e IV.
b) Apenas as afirmativas II e III.
d) Apenas as afirmativas II, III e IV.
34 - O Código de ética do assistente social, em sua edição de 2011, do ponto de vista do
conteúdo, procedeu uma mudança de nomenclatura, reafirmando princípios e valores do nosso
Projeto Ético-Político e incorporando avanços nas discussões acerca dos direitos da população
LGBT pela livre orientação e expressão sexual. Desse modo substituiu o termo “opção sexual”
por:
a) “vontade sexual”.
c) “necessidade sexual”.
b) “orientação sexual”.
d) “LGBT”.
35 - Sobre o Pluralismo, o Código de ética do assistente social:
a) defende o pluralismo, desde que, as expressões teóricas sejam unificadas no sentido de vinculação
ao projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem
dominação, exploração de classe, etnia e gênero.
b) nega o pluralismo profissional no Serviço Social.
c) define a garantia do pluralismo como um dos princípios fundamentais, através do respeito às
correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o
constante aprimoramento intelectual.
d) elege como um dos princípios fundamentais, no qual a profissão deve se empenhar na eliminação de
correntes profissionais não coerentes com os valores do projeto ético político do Serviço Social.
36 - São deveres do/a assistente social nas suas relações com os/as usuários/as:
I - Contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões
institucionais.
II - Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional,
como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos/as usuários/as.
III - Informar à população usuária sobre a utilização de materiais de registro audiovisual e
pesquisas a elas referentes e a forma de sistematização dos dados obtidos.
IV - Contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os/as
usuários/as, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
37 - Para fins da Política Nacional do Idoso, considera-se idoso:
a) a pessoa maior de sessenta anos de idade.
b) a pessoa maior de sessenta e cinco anos de idade.
c) do sexo feminino a pessoa maior de sessenta anos de idade e do sexo masculino a pessoa maior de
sessenta e cinco anos de idade.
d) toda pessoa sem condições de realizar atividade laborativa.
38 - De acordo com o Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/1990 e alterações
posteriores) é:
a) proibido qualquer trabalho a menores de doze anos de idade, salvo na condição de aprendiz.
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b) proibido qualquer trabalho a adolescentes portadores de deficiência, mesmo em condição de
aprendiz.
c) proibido qualquer trabalho a menores de dezoito anos de idade.
d) proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz.
39 - Considere as afirmativas abaixo tendo por referência o Estatuto da Criança e do adolescente
(Lei n.º 8.069/90 e alterações posteriores):
I - São igualmente responsáveis pela comunicação ao Conselho Tutelar de suspeitas ou casos
de maus-tratos praticados contra crianças e adolescentes as pessoas encarregadas, por razão
de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação, do cuidado, assistência ou guarda
de crianças e adolescentes, punível, na forma deste Estatuto, o injustificado retardamento ou
omissão, culposos ou dolosos.
II - A função de membro do conselho nacional e dos conselhos estaduais e municipais dos
direitos da criança e do adolescente é considerada de interesse público relevante e será
remunerada, de acordo com as leis municipais.
III - As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus
programas, especificando os regimes de atendimento, no Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que
fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária.
IV - O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais
ou do responsável e, como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a
necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e
de promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o
adolescente acolhido.
Está INCORRETO o contido em:
a) Apenas as afirmativas I e II.
c) Apenas a afirmativa II.
b) Apenas as afirmativas III e IV.
d) Apenas as afirmativas I e III.
40 - A internação prevista no Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/1990 e
alterações posteriores) é:
a) considerada medida socioeducativa privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
b) considerada como medida protetiva sob a forma de acolhimento institucional ou familiar mediante
guarda, tutela ou adoção.
c) considerada medida protetiva à saúde do adolescente quando usuário de substâncias entorpecentes.
d) considerada medida socioeducativa que pode ser determinada desde o início, ou como forma de
transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de
autorização judicial.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO.
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

9

