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60 questões

Analista Técnico de Gestão Ambiental • Classe IV

S03a Assistente Social

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

10 questões

Uma chance de proteger o futuro
Imagine um mundo com secas, tempestades e fome,
com ilhas e regiões costeiras inundadas, onde milhões
de pessoas morrem por causa da poluição do ar e das
águas, enquanto outras buscam o refúgio em lugares mais seguros e alguns ainda lutam entre si pelos
escassos recursos naturais.
Em contraponto, imagine um mundo com ar e
água limpos, com tecnologia, onde casa, transportes
e indústrias estejam a serviço de toda a população,
onde todos compartilham os benefícios do desenvolvimento, da industrialização e dos recursos naturais,
imagine ainda que essa situação possa se sustentar de
uma geração para outra.
A escolha entre estes dois futuros cabe a nós.

(25 questões)
2. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal.
a. ( ) A verdade ou a beleza sempre o emociona.
b. ( ) Mais de cem interessados enviou o currículo.
c. ( X ) A maioria dos pássaros fugiram daquele
viveiro.
d. ( ) Vossa Excelência deveis saber de vossas
obrigações.
e. ( ) Fui eu que pedimos a explicação para o caso
do desmatamento.

3. Sobre o texto é correto afirmar:
1. O nosso futuro está comprometido pela
incompetência que temos de gerir os problemas que ameaçam o planeta.
2. O texto está estruturado em três parágrafos, sendo que dois deles apresentam ideias
contraditórias.
3. Não agredir o meio ambiente pode ser opção
do homem.
4. A tenacidade do homem deve-se à atitude de
cada um, somada a de um grande número de
pessoas.
5. Na expressão “um mundo com ar e água limpos” (2o parágrafo do texto), a concordância
nominal acontece com a seguinte construção:
um adjetivo posposto a dois substantivos de
gêneros diferentes.

Koffi Annan

1. Analise as frases abaixo quanto à correta regência
verbal e/ou nominal.
1. O homem custa entender que ele é o responsável por suas atitudes impensadas.
2. Prefiro muito mais o campo à vida agitada na
cidade.
3. Sua atitude correta implica boas
consequências.
4. Você assistiu ao filme? Pareceu-me muito real.
5. A agressão ao meio ambiente é desfavorável à
vida perene na Terra.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
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4. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Na frase: “Aquilo que te disse a respeito da
preservação do meio ambiente parece que
lhe chocou muito, por quê?” os pronomes
foram devidamente empregados.
b. ( X ) Na frase: “Viver de maneira sustentável, ou
seja, sem agredir o meio ambiente” a vírgula
foi usada para intercalar uma expressão de
caráter explicativo.
c. ( ) A frase: “Por mais que o homem polua o meio
ambiente, a poluição é um conceito que se
aplica de forma diferente para cada contexto”,
observando-se a norma culta da língua portuguesa estaria corretamente grafada se no
lugar da próclise (que se aplica), fosse utilizada a ênclise (que aplica-se).
d. ( ) A frase “A conscientização do homem pode
resultar na salvação de várias gerações” equivale a: “Se conscientização do homem resultasse na salvação de várias gerações”, já que
apresenta uma hipótese.
e. ( ) A frase: “Trago a Vossa Senhoria o Relatório
de Gestão Ambiental para vosso parecer” está
redigida de acordo com a norma culta.

6. Analise as frases abaixo quanto à obediência à
norma culta.
1. Faz mais de três meses que ele partiu.
2. A entrada para o parque era gratuíta.
3. Haviam muitos acidentes ecológicos naquela
época.
4. Fiz ele entender que sua atitude estava errada.
5. Dize-me o que queres e dar-te-ei o que
mereces.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

Página 4

São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

7. Analise as afirmativas abaixo:
1. Em “Fui à Salvador” e Iremos àquele jogo, as
crases estão corretamente empregadas, já
que o verbo “IR” exige a preposição “a”.
2. Em: “Fiz alusão à minha amiga”, o uso da crase
é facultativo.
3. Em “Foi uma jogada à Neimar” a crase está
incorretamente empregada, já que é proibido
o seu uso diante de palavra masculina.
4. Em “Saiu à uma hora em ponto” e “Estou aqui
desde às sete horas” há correção no uso da
crase que ocorre sempre na indicação de horas.
5. A frase “Esta região é semelhante à que visitei
no ano passado, quando vista sob a ótica do
descuido com o meio ambiente” apresenta
correto emprego da crase.

5. Assinale a alternativa cuja análise apresentada
entre parênteses está correta, em relação à(s)
palavra(s) destacada(s) na frase:
a. ( ) Quando você reciclou seu lixo, seu vizinho já o
fizera. (verbo no futuro do presente do indicativo utilizado para exprimir uma afirmação).
b. ( ) Se você reciclasse, se você não poluísse, se
você amasse a natureza… (verbos no pretérito imperfeito do indicativo utilizados para
exprimir um desejo).
c. ( ) Conscientize-se, homem de boa fé, a natureza depende de suas atitudes sensatas.
(verbo no presente do subjuntivo utilizado
para exprimir uma ordem).
d. ( X ) Seria o homem o culpado pelo desmatamento incontrolável? (verbo no futuro do
pretérito do indicativo utilizado para exprimir
uma dúvida).
e. ( ) A Terra gira em torno do Sol e a vida do
homem serpenteia em torno de sua consciência. (verbos no presente do indicativo utilizados para exprimir uma verdade presumida).

(X)
( )
( )
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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8. Analise as afirmativas abaixo:
1. As palavras “despercebido” e “desapercebido”
são parônimos e significam “desatento” e “desprevenido”, respectivamente.
2. A palavra “leste” em “tu leste muito bem” e “a
região leste está em situação de calamidade”
são homônimas homógrafas.
3. As frases “Fui à cidade comprar assessórios
para adornar a beleza daquela moça” e
“Aquele rapaz é o acessor do chefe e não
desempenhou bem suas funções” estão corretas quanto à sua semântica.
4. “Dissecar” e “dessecar” são parônimos e significam “cortar” e “tornar seco”, respectivamente.
5. As palavras “acender” e “ascender” são sinônimos, isso implica dizer que podem ser usadas
com significados semelhantes, dependendo
do contexto em que se inserem.

10. Assinale a alternativa corretamente pontuada.
a. (
b. (

) Acabado o concurso: todos, foram embora.
) O louco não entrava nem saía, nem se
levantava.
c. ( ) Todos foram ao passeio poucos, porém
gostaram.
d. ( ) A neve que é branca cobriu, a região serrana,
neste inverno.
e. ( X ) Se venta um pouco o minuano, logo o frio
chega.

Direito e Legislação

11. Com base na Lei no 14.675, de 13 de abril de 2009,
que institui o Código Estadual do Meio Ambiente,
compete à Fundação do Meio Ambiente (FATMA):

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

a. (

a.
b.
c.
d.
e.

b.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

10 questões

c.

9. Assinale a alternativa em que o pronome está corretamente empregado.

d.

a. ( ) Ele se machucou-se ao usar aquela ferramenta.
b. ( ) O local que natureza não foi agredida permanecerá agradável ao bom convívio.
c. ( X ) Na nossa opinião, toda fazenda deve ser
cultivada.
d. ( ) A criatura da qual me referi está assombrando
aqueles moradores.
e. ( ) Esse livro que está comigo contradiz esta
legislação aí, com que argumentas sobre
aquela questão.

e.

) Estabelecer critérios e padrões relativos ao
controle e à manutenção da qualidade do
meio ambiente.
( X ) Licenciar ou autorizar as atividades públicas
ou privadas consideradas potencialmente
causadoras de degradação ambiental.
( ) Sugerir modificações ou adoção de diretrizes
que visem harmonizar as políticas de desenvolvimento tecnológico com as de meio
ambiente.
( ) Planejar, coordenar, supervisionar e controlar, de forma descentralizada e articulada, a
Política Estadual do Meio Ambiente.
( ) Exercer o policiamento do meio ambiente e
atividades na área de inteligência ambiental,
utilizando-se de armamento apenas em situações de comprovada necessidade.

12. De acordo com o Código Estadual do Meio
Ambiente, entende-se por “reserva legal” a área de
cada imóvel rural que deverá permanecer reservada,
com, no mínimo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

5% da área da propriedade ou posse.
10% da área da propriedade ou posse.
15% da área da propriedade ou posse.
20% da área da propriedade ou posse.
30% da área da propriedade ou posse.
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13. Considerando o disposto na Constituição Federal
de 1988, assinale a alternativa correta.
a. ( ) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso
público.
b. ( ) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor público estável ficará em
disponibilidade, com remuneração integral,
até o seu adequado aproveitamento em outro
cargo.
c. ( X ) É possível a perda do cargo pelo servidor
público estável, mediante procedimento de
avaliação periódica de desempenho, assegurada a ampla defesa.
d. ( ) O servidor público estável poderá perder o
cargo em virtude de sentença judicial passível
de recurso.
e. ( ) Invalidada por sentença judicial a demissão
do servidor estável, será ele reintegrado
ao serviço público, e o eventual ocupante
da vaga, se estável, reconduzido ao cargo
de origem, com direito ao recebimento de
indenização.

15. Com fundamento na Lei no 6.745, de 28 de
dezembro de 1985, que estabelece o Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina,
assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.

d.

e.

) A readaptação de funcionário poderá acarretar decesso ou aumento de remuneração.
( ) O treinamento constitui atividade excepcional
nos cargos públicos estaduais.
( ) Considera-se trabalho noturno, para os fins
deste Estatuto, o prestado entre 22 (vinte e
duas) horas e 05 (cinco) horas do dia seguinte.
( X ) O funcionário gozará obrigatoriamente 30
(trinta) dias ininterruptos de férias por ano, de
acordo com a escala organizada.
( ) Estabilidade é o direito que adquire o funcionário nomeado por concurso de não ser afastado do serviço público ou do cargo ocupado.

16. No que tange à Licença-prêmio, dispõe o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa
Catarina:
“Após cada (            ) de serviço
público estadual, o servidor ocupante de cargo de pro-

14. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é
correto afirmar:

vimento efetivo fará jus a uma licença com remuneração,

a. ( X ) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, em quaisquer casos, quando
não houver compatibilidade de horários.
b. ( ) O prazo de validade do concurso público será
de até três anos, prorrogável uma vez, por
igual período.
c. ( ) A lei poderá estabelecer casos de contratação por tempo indeterminado para atender
necessidades temporárias de excepcional
interesse público.
d. ( ) Os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Executivo não poderão
ser superiores aos pagos pelo Poder Judiciário.
e. ( ) Os atos de improbidade administrativa não
importarão em suspensão dos direitos políticos ou a perda da função pública.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do texto.
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como prêmio, pelo período de (       ) meses”.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

triênio ; dois
triênio ; seis
decênio ; dois
decênio ; três
quinquênio ; três

17. A faculdade de que dispõe a Administração
Pública para rever os seus próprios atos por motivos
de conveniência ou oportunidade denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Anulação.
Revogação.
Invalidação.
Convalidação.
Encampação.
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18. Conforme o disposto na Lei de Improbidade
Administrativa (Lei no 8.429/92), é correto afirmar:
a. ( ) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por
ação ou omissão culposa, o agente não estará
obrigado ao ressarcimento do dano.
b. ( ) A posse e o exercício de agente público ficam
condicionados à apresentação de declaração
dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a qual será semestralmente
atualizada.
c. ( ) Qualquer pessoa poderá representar anonimamente à autoridade administrativa
competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade.
d. ( X ) Constitui crime a representação por ato de
improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.
e. ( ) Reputa-se agente público todo aquele que
exerce mandato, cargo, emprego ou função
nas entidades da administração pública,
desde que permanentemente e mediante
remuneração.

20. Os contratos poderão ser unilateralmente alterados pela Administração Pública, com as devidas justificativas, na seguinte hipótese:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Quando conveniente a substituição da garantia de execução.
( ) Quando necessária a modificação do regime
de execução da obra ou serviço, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos
originários.
( X ) Quando houver modificação do projeto ou
das especificações, para melhor adequação
técnica aos seus objetivos.
( ) Quando necessária a modificação da forma
de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado.
( ) Para restabelecer a relação que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da administração
para a justa remuneração da obra, serviço ou
fornecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato.

19. De acordo com a Lei no 8.429, de 2 de junho de
1992, constitui ato de improbidade administrativa que
“importa enriquecimento ilícito”:

Conhecimentos Básicos
de Informática

a. ( X ) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para
pessoa física ou jurídica que tenha interesse
suscetível de ser atingido ou amparado por
ação ou omissão decorrente das atribuições
do agente público, durante a atividade.
b. ( ) Realizar operação financeira sem observância
das normas legais e regulamentares ou aceitar
garantia insuficiente ou inidônea.
c. ( ) Conceder benefício administrativo ou fiscal
sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie.
d. ( ) Praticar ato visando fim proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na
regra de competência.
e. ( ) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria,
bem ou serviço.

21. Com o aumento do uso da internet e do correio
eletrônico, tornou-se grande o número de usuários
mal-intencionados que tentam utilizar esses meios
para realizar fraudes. Entre as técnicas podemos destacar a prática do phishing, que é utilizada por fraudadores para tentar capturar dados confidenciais de
usuários da internet através de e-mails ou de um site.

5 questões

Decorrente do exposto acima, assinale a alternativa
que indica corretamente que recurso de segurança
do browser Internet Explorer 8 ajuda a detectar sites
de phishing.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Filtro Warm
Filtro ActiveX
Filtro SmartScreen
Filtro Blocked
Filtro Hurt
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22. Considere a figura abaixo retirada de uma planilha do Microsoft Excel 2007:

24. Assinale a alternativa que indica corretamente o
comando utilizado para alterar permissões de arquivos e diretórios do Sistema operacional Linux.
a.
b.
c.
d.
e.

Assinale a alternativa que indica corretamente a fórmula aplicada na célula D10:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

( )
(X)
( )
( )
( )

cp
chmod
chgrp
chown
mount

25. Identifique as afirmativas corretas a respeito da
utilização do BrOffice.org - Writer
1. A combinação das teclas Ctrl + L (simultaneamente) alinha o texto à Esquerda.
2. O botão
permite aproximar e distanciar a
visualização do documento.
3. No menu Exibir do Writer, existem apenas
dois modos de exibição: Layout de impressão
e Layout da Web.
4. Uma das principais diferenças entre o Word
e o Writer está na criação de PDF, haja vista
que, no Word, necessitaria a instalação de um
plug-in para exportar como PDF, e no Writer
a função é nativa através do botão Exportar
diretamente como PDF ou no menu Arquivo
Exportar como PDF.

=SOMA(SE(A2:A7=D2;SE(B2:B7<D6;1;0)))
=SOMA(SE(A2:A3=D3;SE(B2:B7<D6;1;0)))
=SOMA(SE(A2:A7=D3;SE(B2:B7<D7;1;0)))
=SOMA(SE(A2:A7=D2;SE(B2:B7<D7;1;0)))
=SOMA(SE(A2:A7=D2;SE(B2:B7<D10;1;0)))

23. Analise a imagem abaixo:

Assinale a alternativa que indica todas as alternativas
corretas.

Assinale a alternativa que indica a categoria adequada do Windows Update pertencente ao Painel de
Controle do Windows 7:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Programas
Rede e Internet
Hardware e Sons
Sistema e Segurança
Contas de Usuário e Segurança Familiar
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 3 e 4.
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Conhecimentos Específicos

(35 questões)

26. Conforme a Lei Orgânica de Assistência Social
(LOAS), a pessoa portadora de deficiência tem direito a
um salário mínimo mensal, desde que comprove não
possuir meios de prover a própria manutenção e nem
de tê-la provida por sua família, cuja renda mensal per
capita seja inferior a:

29. Assinale a alternativa que indica corretamente um
dos deveres do assistente social segundo o artigo 3o do
Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais.

a.
b.
c.
d.
e.

b.

(X)
( )
( )
( )
( )

um quarto do salário mínimo.
um terço do salário mínimo.
meio salário mínimo.
um salário mínimo.
um salário mínimo e meio.

a. (

c.

d.
27. O artigo 21 da Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS) dispõe sobre o benefício de prestação continuada à pessoa portadora de deficiência e ao idoso.
Conforme o referido artigo, o benefício deve ser
revisto a cada:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1 ano.
2 anos.
3 anos.
4 anos.
5 anos.

28. Assinale a alternativa que indica a denominação
do movimento que proporcionou ao Serviços Social
um aprofundamento teórico-metodológico, possibilitando-lhe romper com o caráter meramente executivo
e conquistar novas funções e atribuições no mercado
de trabalho, como planejamento e administração de
políticas sociais.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Movimento de Reforma
Movimento dos Trabalhadores
Movimento de Reconceituação
Movimento de Reforma Sanitária
Movimento dos Trabalhadores Sociais

e.

) Ser conivente, quando necessário, com condutas antiéticas na prestação de serviços
profissionais.
( X ) Desempenhar suas atividades profissionais
com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em vigor.
( ) Utilizar eventualmente seu número de registro no Conselho Regional no exercício da
Profissão.
( ) Ampliar, no exercício da profissão, práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos
comportamentos.
( ) Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no
atendimento e na defesa de seus interesses e
necessidades.

30. Conforme o Código de Ética Profissional dos
Assistentes Sociais, as infrações ao Código acarretarão
penalidades, desde a multa à cassação do exercício
profissional.
Nesse contexto, o artigo 25 dispõe sobre a pena de
suspensão que acarreta ao assistente social a interdição do exercício profissional:
a. (
b. (
c. (

) no território municipal, pelo menos 1 ano.
) no território estadual, pelo prazo de 2 meses.
) em todo o território nacional, pelo prazo de
30 dias a 2 meses.
d. ( X ) em todo o território nacional, pelo prazo de
30 dias a 2 anos.
e. ( ) no território federal, pelo prazo de 30 dias a
6 meses.
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31. Analise o texto abaixo:
A decisão do              , por intermédio da              e do
             , de elaborar, aprovar

32. A assistência social, política pública não contributiva, organizada em um sistema descentralizado e
participativo, é dever do Estado e direito de todo cidadão que dela necessitar.

e tornar pública a              ,

Entre os principais pilares da assistência social no
Brasil estão:

demonstra a intenção de construir coletivamente o

a. (

redesenho desta política, na perspectiva de implementação do              .

b.

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.

c.

a. ( ) Ministério do Desenvolvimento Social (MDS);
Secretaria Nacional de Assistência Social
(SNAS); Conselho Nacional de Assistência
Social (CONAS); Política Nacional de
Assistência Social (PNASS); Sistema Único de
Assistência Social (SUS)
b. ( ) Ministério do Desenvolvimento Social (MDS);
Secretaria Nacional de Assistência Social
(SNASS); Conselho Nacional de Assistência
Social (CONASS); Política Nacional de
Assistência Social (PNAS); Sistema Único de
Assistência Social (SUS)
c. ( ) Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS); Secretaria Nacional
de Assistência Social (SNASS); Conselho
Nacional de Assistência Social (CNASS);
Política Nacional de Assistência Social
(PNASS); Sistema Único de Assistência Social
(SUASS)
d. ( ) Ministério do Desenvolvimento Social (MDS);
Secretaria Nacional de Assistência Social
(SNASS); Conselho Nacional de Assistência
Social (CNASS); Política Nacional de
Assistência Social (PNAS); Sistema Único de
Assistência Social (SUS)
e. ( X ) Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS); Secretaria Nacional
de Assistência Social (SNAS); Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS); Política
Nacional de Assistência Social (PNAS); Sistema
Único de Assistência Social (SUAS)

d.
e.

) a Reforma Sanitária e a Lei Orgânica da Saúde
(LOS).
( ) a Constituição Federal de 1988 e
a Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF).
( X ) a Constituição Federal de 1988 e
a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS).
( ) a VIII Conferência Nacional de Saúde e
a Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF).
( ) a VIII Conferência Nacional de Saúde e
a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS).

33. A construção do direito da Assistência Social é
recente na história do Brasil. Durante muitos anos a
questão social esteve ausente das formulações de
políticas no país.
Qual o marco que confere pela primeira vez a condição de política pública à assistência social, constituindo no mesmo nível da saúde e previdência social,
o tripé da seguridade social?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

34. O arcabouço legal sobre a Assistência Social vem
sendo aprimorado há alguns anos e dentre as iniciativas para cumprir as determinações da Lei Orgânica de
Assistência Social (LOAS) destaca-se:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (
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Lei Orgânica da Saúde
Lei Orgânica do Distrito Federal
Lei Orgânica de Assistência Social
Lei Orgânica da Previdência Social
Constituição Federal de 1988

A Constituição Federal de 1988.
A Lei Orgânica do Distrito Federal.
A Política Nacional de Assistência Social.
A implementação do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS).
) A implementação do Centro de Referência de
Assistência Social.
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35. O debate sobre políticas sociais, na perspectiva
de sua democratização, tem origem no quadro político dos anos 80, quando emergem com força as lutas
contra a ditadura militar e os esforços de construção
democrática do Estado e da sociedade.
Nesse contexto, é correto afirmar:
a. ( ) Diante da crise da ditadura, do agravamento
da questão social, o embate entre Estado e
sociedade civil é amenizado pela supremacia
do Estado.
b. ( ) Durante a década de 1980, denominada como
década de ouro, ameniza-se o debate sobre as
políticas públicas de corte social.
c. ( X ) O movimento das forças sociais no embate
entre Estado e sociedade civil resultou em
propostas para fazer frente à crise social, originando a Constituição Federal de 1988.
d. ( ) O movimento dos anos 80 leva o Estado e
a sociedade civil a manterem o status quo
dominante.
e. ( ) Os anos 80 constituem um período de aprofundamento das desigualdades sociais, porém
sem avanços democráticos.

36. Após a década de 80, a busca por novos espaços
de participação da sociedade civil consubstanciou-se, dentre outros aspectos, pela definição, no texto
constitucional de 1988, de instrumentos ativadores da
“publicização” das políticas sociais.

37. Para Iamamoto (1999:122), com “a retração do
Estado no campo das políticas sociais, amplia-se
a transferência de responsabilidades para a sociedade civil no campo da prestação de serviços sociais,
levando a um crescimento de parcerias do Estado com
as Organizações Não- Governamentais (ONG’s)”.
De acordo com a afirmativa acima, qual das alternativas abaixo está correta em relação às ONGs?
a. (

b.

c.

d.

e.

38. Identifique abaixo as afirmativas que podem
constituir-se desafios enfrentados no cotidiano do
trabalho do assistente social como verdadeiras ( V ) e
as demais, como falsas ( F ).

Nesse contexto, assinale a alternativa que melhor
constitui um desses instrumentos:
a. ( X ) Conselhos paritários e deliberativos no
âmbito das políticas públicas.
b. ( ) Conselhos de caráter provisório e sem poder
de deliberação.
c. ( ) Conselhos de caráter permanente e sem
representatividade da sociedade civil.
d. ( ) Conselhos de caráter permanente e com
representatividade somente do governo.
e. ( ) Conselhos de caráter provisório e com a participação da sociedade civil.

) Lidam com contrato de serviços e projetos
permanentes, contribuindo para a manutenção das relações de trabalho.
( ) Nos anos 90, adquirem maior visibilidade na
mídia e no espaço político, atuando somente
na gestão de programas e projetos públicos.
( ) Desenvolvem atividades de assessoria, pesquisa e informações, educação popular, sem a
participação de assistentes sociais.
( ) Desenvolvem a filantropia empresarial como
empresas cidadãs ou empresas solidárias e
investem em projetos permanentes.
( X ) São utilizadas como uma das formas de terceirização da prestação de serviços sociais,
através de parcerias, evitando a ampliação do
quadro de funcionários públicos.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

A falta de recursos humanos
A falta de autonomia política
A falta de recursos financeiros
A falta de vontade política de seus pares
O agravamento da questão social promovida
pelo neoliberalismo

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–V
V – V – V – F –V
V–F–V–V–F
F–V–F–F–V
F–F–F–V–F
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39. De acordo com Netto (1999), os projetos profissionais são construídos por um sujeito coletivo, ou seja,
a categoria profissional. É através de sua organização,
envolvendo os profissionais em atividades, as instituições formadoras, os pesquisadores, os docentes e estudantes da área, seus organismos corporativos e sindicais que a categoria elabora o seu projeto profissional.
Sobre o projeto ético-político do Serviço Social, identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).
( ) Prescrevem normas para o comportamento
dos profissionais.
( ) Apresentam a autoimagem de uma profissão.
( ) Elegem os valores que a legitimam sem a
participação da academia.
( ) Delimitam e priorizam seus objetivos e
funções.
( ) Formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o seu exercício.
Assinale a alternativa que indica a sequênca correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–V–F–F
V–V–F–V–V
V–V–F–F–V
V–F–V–V–V

40. De acordo com a Lei 8.662 de 1993, que regulamenta a profissão de assistente social, fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de assistente social na
respectiva região é uma competência:
a. ( ) da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa
em Serviço Social (ABEPSS).
b. ( ) do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS).
c. ( ) do Conselho Federal de Assistentes Sociais
(CFAS).
d. ( X ) dos Conselhos Regionais de Serviço Social
(CRESS).
e. ( ) dos Conselhos Regionais de Assistentes
Sociais (CRAS).

41. Analise o texto abaixo:
O projeto ético-político do Serviço Social foi construído
no contexto histórico de transição dos anos 1970 aos
1980, num processo de            da
sociedade brasileira, recusando           
profissional presente no Serviço Social brasileiro.
Seu            se deu na década
de 1990, período de profundas transformações
societárias que afetam a produção, a economia, a
política, o Estado, a cultura, o trabalho, marcadas
pelo            .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a. ( X ) redemocratização ; o conservadorismo ;
amadurecimento ; neoliberalismo
b. ( ) socialização ; o conservantismo ;
processo ; neoliberalismo
c. ( ) socialização ; a transformação ;
processo ; neoliberalismo
d. ( ) democratização ; a fragilização ;
amadurecimento ; socialismo
e. ( ) democratização ; o conservadorismo ;
amadurecimento ; autoritarismo

42. Assinale a alternativa que indica corretamente
um dos princípios fundamentais que regem o Código
de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, Resolução
CFESS no 273/93, de 13 de março de 1993.
a. (
b.

c.

d.

e.
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) Defesa dos direitos humanos e aceitação do
arbítrio e do autoritarismo.
( ) Restrição da cidadania, com vistas à
garantia dos direitos e deveres das classes
trabalhadoras.
( X ) O reconhecimento da liberdade como valor
ético central e das demandas políticas a ela
inerentes - autonomia, emancipação e plena
expansão dos indivíduos sociais.
( ) Defesa do aprofundamento da democracia,
enquanto socialização da participação política
e da riqueza socialmente produzida.
( ) Compromisso com a qualidade dos serviços
prestados à população, sem a preocupação de
aprimoramento intelectual.
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43. Para que o profissional de Serviço Social apreenda a essência da realidade com a qual trabalha,
torna-se necessário uma postura crítica, questionadora e criativa, pois no momento de sua intervenção,
o assistente social deve construir metodologias de
ação, utilizando-se de instrumentos e técnicas de
intervenção social.
Em relação a esse assunto, analise as afirmativas abaixo:
1. Por instrumental entende-se o conjunto articulado de instrumentos e técnicas que permitem a operacionalização da ação profissional.
2. A linguagem é um dos instrumentos pouco utilizados pelos profissionais em suas intervenções.
3. A linguagem é um recurso básico de intervenção profissional.
4. A linguagem possibilita a comunicação entre os
profissionais e aqueles com quem interagem.

45. Segundo Iamamoto (1995), reconhecer as possibilidades e limitações históricas, dadas pela própria
realidade social, é fundamental para que o Serviço
Social não adote posturas extremas como fatalista
(acreditando que a realidade já está dada e não pode
ser mudada), ou messiânica (achando que o Serviço
Social é o “messias” e que vai transformar todas as
relações sociais).
Diante desse contexto, sobre instrumentos e técnicas
é importante considerar que:
a. (

b.

c.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

44. Assinale a alternativa que indica corretamente
uma das competências do profissional de Serviço
Social, conforme a Lei 8.662/93 que regulamenta a
profissão de assistente social.
a. ( X ) Encaminhar providências e prestar orientação
social a indivíduos, grupos e à população.
b. ( ) Executar e avaliar políticas públicas junto às
empresas orientadas por elas.
c. ( ) Ocupar cargos e funções de direção e administração da gestão financeira.
d. ( ) Dirigir serviços técnicos de Serviço Social
somente em entidades públicas.
e. ( ) Executar supervisão indireta de estagiários
de serviço social, sem o acompanhamento da
supervisão acadêmica.

d.

e.

) É suficiente ao assistente social desenvolver
habilidade técnica para manusear somente
um instrumento de trabalho.
( X ) Os instrumentos e as técnicas de intervenção
não podem ser mais importantes que os objetivos da ação profissional.
( ) Independe ao profissional de Serviço Social
saber adaptar um determinado instrumento
às necessidades que precisa responder no seu
cotidiano.
( ) Independe ao assistente social desenvolver a
sua capacidade criativa na utilização dos instrumentos para uma ação transformadora.
( ) A definição do instrumental a ser utilizado na
prática profissional independe do destinatário
a que ela se propõe.

46. Não é possível esgotar todas as possibilidades de
utilização dos instrumentos de trabalho do assistente
social, pois cada um deles possui características muito
peculiares.
Nesse sentido, assinale a alternativa que contempla
alguns instrumentos de trabalho “face a face” consagrados na história da profissão.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Livros de registro; entrevista individual e grupal; dinâmica de grupo; diário de campo.
( ) Observação participante; entrevista individual
e grupal; dinâmica de grupo; atas de reunião.
( ) Observação participante; entrevista individual
e grupal; relatório social; diário de campo.
( X ) Observação participante; entrevista individual
e grupal; dinâmica de grupo; reunião.
( ) Observação participante; livros de registro;
diário de campo; atas de reunião.
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47. Iamamoto (2004), ao realizar uma análise dos
desafios colocados ao Serviço Social nos dias atuais,
aponta três dimensões que devem ser do domínio do
Assistente Social.

49. Os instrumentos de trabalho do assistente social
podem ser classificados como instrumentos diretos
(ou “face a face”) e instrumentos indiretos (ou “por
escrito”).

Leia abaixo a explicitação sobre uma dessas
competências:

O texto abaixo versa sobre um desses instrumentos:

O Assistente Social não é um profissional “neutro”. Sua
prática se realiza nas relações de poder e de forças
sociais da sociedade capitalista, ou seja, nas relações
contraditórias. Por isso, a importância de o profissional
ter um posicionamento político frente às questões que
aparecem na realidade social, para que possa ter clareza
de qual é a direção social da sua prática. Isso implica
assumir valores ético-morais que sustentam a sua prática – valores esses que estão expressos no Código de
Ética Profissional dos Assistentes Sociais (Resolução
CFAS no 273/93), e que assumem claramente uma postura profissional de articular sua intervenção aos interesses dos setores majoritários da sociedade.
Assinale a alternativa que identifica corretamente
essa competência.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Competência ético-política
Competência técnico-operativa
Competência teórico-metodológica
Competência instrumental
Competência ético-moral

Ao realizar intervenções o assistente social participa
diretamente do processo de conhecimento sobre o
que está investigando. Por isso, não se trata de uma
observação “neutra”, mas de uma observação participante – o profissional, além de observar, interage
com o outro, e participa ativamente do processo de
observação.
Assinale a alternativa que identifica corretamente o
teor desse texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Observação
Observação interativa
Observação participante
Observação integrativa
Observação ativa

50. Sobre os instrumentos de trabalho do assistente
social, ressalta-se que podem ser classificados como
instrumentos diretos e indiretos, ou seja, utilizados
“face a face” e/ou por escrito.
Analise o texto abaixo:

48. Assinale a alternativa que define o entendimento
de família para o Sistema Único de Assistência Social
(SUAS).
a. ( ) Um conjunto de pessoas formado por um
casal e seus filhos (família nuclear).
b. ( ) Um conjunto de pessoas estruturado pelo
patriarcado.
c. ( ) Um conjunto de pessoas estruturado pelo
matriarcado.
d. ( ) Um conjunto de pessoas como base da
sociedade.
e. ( X ) Um conjunto de pessoas que se acham unidas
por laços consanguíneos, afetivos e, ou, de
solidariedade.
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É um instrumento bastante utilizado, sobretudo em
locais onde circula um grande número de profissionais. Trata-se de um livro onde são anotadas atividades realizadas, telefonemas recebidos, questões
pendentes, atendimentos realizados, dentre outras
questões, de modo que toda a equipe tenha acesso ao
que está sendo desenvolvido.
Assinale a alternativa que identifica corretamente o
teor desse texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Livro de Ata
Livro de Registro
Diário de Campo
Relatório Social
Parecer Social
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51. Conforme a Política Nacional de Assistência Social
(PNAS), a proteção social deve garantir as seguintes
seguranças:
a.
b.
c.
d.

53. Conforme disposto na Lei Orgânica de Assistência
Social (LOAS), capítulo II, seção I, artigo 4o, a
Assistência Social rege-se por princípios democráticos:

( )
( )
( )
(X)

de autonomia, lazer e convivência familiar
autonomia política, acolhida e convivência.
autonomia financeira, lazer e convívio familiar.
sobrevivência, acolhida e convívio ou convivência familiar.
e. ( ) sobrevivência, lazer e convívio ou convivência
familiar.

1. Supremacia do atendimento às necessidades
sociais sobre as exigências de rentabilidade
econômica.
2. Universalização dos direitos sociais, sem a
possibilidade de tornar o destinatário da ação
assistencial alcançável pelas demais políticas
públicas.
3. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às��������
����������
populações urbanas e rurais.
4. Divulgação ampla dos benefícios, serviços,
programas e projetos assistenciais, bem como
dos recursos oferecidos pelo Poder Público e
dos critérios para sua concessão.

52. O texto a seguir explicita uma das seguranças que
a proteção social deve garantir, conforme a Política
Nacional de Assistência Social (PNAS).
Supõe a não aceitação de situações de reclusão, de
situações de perda das relações. O comportamento
gregário é próprio da natureza humana e é na relação
que o ser cria sua identidade e reconhece a sua subjetividade, que desenvolve suas potencialidades, que faz
construções culturais, políticas e que desenvolve os
processos civilizatórios. As barreiras relacionais criadas
por questões individuais, grupais, sociais por discriminação ou múltiplas inaceitações ou intolerâncias estão
no campo do convívio humano. As dimensões multicultural, intergeracional, interterritoriais, intersubjetivas, entre outras, devem ser ressaltadas na perspectiva
do direito ao convívio.
Assinale a alternativa que identifica o tipo de segurança a que o texto se refere.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

de acolhida
de integração
de autonomia
de sobrevivência
de vivência familiar ou segurança do convívio

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

54. Conforme a Política Nacional de Assistência Social
(PNAS), são considerados serviços de proteção básica
de assistência social aqueles que potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos de solidariedade, através do
protagonismo de seus membros e da oferta de serviços.
Assinale a alternativa que corresponde a um desses
serviços.
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

Centros de convivência para idosos
Programa de atenção parcial às famílias
Programa de incentivo ao trabalho de adultos
Serviços para crianças de 2 a 4 anos que visem
o direito de brincar
) Serviços socioeducativos para jovens acima
de 18 anos
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55. O público usuário da Política Nacional de
Assistência Social (PNAS) é constituído por cidadãos e
grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos.
De acordo com a PNAS, identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e falsas ( F ) em relação às situações de vulnerabilidade.
( ) Famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade.
( ) Ciclos de vida.
( ) Uso de substâncias lícitas.
( ) Desvantagem pessoal resultantes de
deficiências.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–F
V–V–F–V
V–V–F–F
V–F–F–V
V–F–F–F

57. De acordo com Guerra (2007, p.15), o exercício
profissional orientado por um projeto profissional
que contenha valores universalistas, baseado no
humanismo concreto, numa concepção de homem
enquanto sujeito autônomo, orientado por uma teoria
que vise apreender os fundamentos dos processos
sociais e iluminar as finalidades, faculta aos assistentes
sociais a consciência de pertencer ao gênero e lhe
permite desenvolver escolhas capazes de desencadear
ações profissionais motivadas por compromissos
sociocêntricos que transcendem a mera necessidade
pessoal e profissional.
Orientados por um projeto profissional crítico, os
assistentes sociais tornam-se aptos a:
a. (
b.

c.

d.
e.

56. Segundo a Política Nacional de Assistência Social,
o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é
uma unidade pública estatal de base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade social. Executa serviços de proteção social básica, organiza e coordena a
rede de serviços socioassistenciais locais da política de
assistência social.
Sobre o CRAS, é correto afirmar:

58. Segundo o artigo 18 da Lei Orgânica de
Assistência Social (LOAS), compete ao Conselho
Nacional de Assistência Social:
a. (

a. (

b.

b.

c.

c.

d.

e.

) É responsável pela oferta do Programa de
Atenção Parcial às Famílias.
( ) Na proteção básica, para o trabalho com as
famílias, reconhece-as como um modelo
único baseado na família nuclear.
( ) A equipe do CRAS deve se articular com a
rede de proteção social no que se refere aos
direitos de saúde de qualquer pessoa.
( X ) Atua com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, visando a orientação e o
convívio sociofamiliar e comunitário.
( ) Promove a inserção das famílias em serviços
de assistência à saúde de outros municípios.
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) Realizar uma intervenção assistencialista a fim
de manter seus clientes satisfeitos.
( ) Realizar uma intervenção profissional de qualidade, competência e compromisso primeiramente com o seu empregador.
( ) Realizar uma intervenção profissional de qualidade, competência e compromisso com a
acumulação do capital de seus empregadores.
( ) Realizar uma intervenção que mantenha a
fragilidade da população atendida.
( X ) Realizar, possivelmente, uma intervenção
profissional de qualidade, competência e
compromisso indiscutíveis.

d.

e.

) Coordenar e articular as ações no campo da
assistência pública.
( X ) Aprovar a Política Nacional de Assistência
Social.
( ) Prover recursos para o pagamento dos benefícios de prestação continuada definidos conforme a lei em questão.
( ) Proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social, na forma prevista
nesta lei em questão.
( ) Desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de necessidades e formulação de proposições para a área da assistência.

Governo do Estado de Santa Catarina

59. O Serviço Social é uma profissão liberal com relativa autonomia na condução do exercício profissional
em razão da compra e venda dessa força de trabalho
especializada a diferentes empregadores.
Em relação a esse assunto, identifique as afirmativas
abaixo como verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ).
( ) O Estado, como primeiro setor, é um dos
empregadores do assistente social através dos
campos de atuação como saúde, educação,
assistência social.
( ) Os assistentes sociais que trabalham em
empresas privadas têm como desafios romper
com práticas exploradoras e alienantes dos
dominantes para com os trabalhadores.
( ) As ONGs (Organizações Não-Governamentais),
OSCIPS (Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público) e Movimentos Populares
desafiam o assistente social a romper com
práticas clientelistas e assistencialistas abominadas pelo Código de Ética (2005).
( ) O assistente social mantém a ordem do processo de acumulação do capital através de
suas ações mediadoras entre o empregador e
sua clientela.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

60. O controle social tem sua concepção advinda da
Constituição Federal de 1988, enquanto instrumento
de efetivação da participação popular no processo de
gestão político-administrativa-financeira e técnico-operativa, com caráter democrático e descentralizado.
Dentro dessa lógica, o controle do Estado é exercido
pela sociedade na garantia dos direitos fundamentais
e dos princípios democráticos balizados nos preceitos
constitucionais.
Na conformação do Sistema Único de Assistência
Social, os espaços privilegiados onde se efetivará essa
participação são:
a. (

b.

c.
d.

e.

) Os conselhos e as conferências, unicamente,
já que não existem outras instâncias que
somem forças a esse processo.
( ) As conferências, sem a participação de outras
instâncias, por estarem impossibilitadas de
somar forças a esse processo.
( X ) Os conselhos e as conferências, não sendo os
únicos a somar forças a esse processo.
( ) Os conselhos, sem a participação de outras
instâncias, por não terem possibilidades de
somar forças a esse processo.
( ) Os conselhos nacionais, estaduais e municipais, sem a participação de outras instâncias.

V–V–V–F
V–V–F–V
V–V–F–F
V–F–V–V
F–V–V–V
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