Governo do Estado de Alagoas
Ministério Público do Estado de Alagoas- MP / AL

MANHÃ

MA

07

07
ASSISTENTE SOCIAL
Tipo 2 – VERDE
SUA PROVA

INFORMAÇÕES GERAIS

•

As questões objetivas têm cinco alternativas de
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas
está correta;

•

Além deste caderno de prova, contendo oitenta
questões objetivas, você receberá do fiscal de
sala:
• a folha de respostas das questões objetivas

•
TEMPO
•

Você dispõe de 4 horas para a realização da
prova, já incluído o tempo para a marcação da
folha de respostas;

•

2 horas após o início da prova é possível retirarse da sala, sem levar o caderno de prova;

• 60 minutos antes do término do período de

•

Verifique se seu caderno está completo, sem repetição
de questões ou falhas. Caso contrário, notifique
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam
tomadas as devidas providências;

•

Confira seus dados pessoais, especialmente nome,
número de inscrição e documento de identidade e leia
atentamente as instruções para preencher a folha de
respostas;

•

Use somente caneta esferográfica, fabricada em
material transparente, com tinta preta ou azul;

•

Assine
seu
reservado(s);

•

Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de provas.
Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo
diferente do impresso em sua folha de respostas, o
fiscal deve ser obrigatoriamente informado para o
devido registro na ata da sala;

•

Reserve tempo suficiente para o preenchimento da
sua folha de respostas. O preenchimento é de sua
responsabilidade e não será permitida a troca da folha
de respostas em caso de erro;

•

Para fins de avaliação, serão levadas em consideração
apenas as marcações realizadas na folha de
respostas;

•

A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos
na lista de presença;

•

Os candidatos serão submetidos ao sistema de
detecção de metais quando do ingresso e da saída de
sanitários durante a realização das provas;

•

Boa sorte!

prova é possível retirar-se da sala levando o
caderno de provas.

NÃO SERÁ PERMITIDO
•
•

Qualquer tipo de comunicação entre
candidatos durante a aplicação da prova;

os

Anotar informações relativas às respostas em
qualquer outro meio que não seja o caderno de
prova;

•

Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de
sala;

•

Usar o sanitário ao término da prova, após deixar
a sala.

nome

apenas

no(s)

espaço(s)
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Língua Portuguesa
TEXTO 1
OPORTUNISMO À DIREITA E À ESQUERDA
Numa democracia, é livre a expressão, estão garantidos o direito
de reunião e de greve, entre outros, obedecidas leis e regras,
lastreadas na Constituição. Em um regime de liberdades, há
sempre o risco de excessos, a serem devidamente contidos e seus
responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação.
É o que precisa acontecer no rescaldo da greve dos
caminhoneiros, concluídas as investigações, por exemplo, da
ajuda ilegal de patrões ao movimento, interessados em se
beneficiar do barateamento do combustível.
Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para se
aproveitar da crise. Inclusive, neste ano de eleição, com o
objetivo de obter apoio a candidatos. Não faltam, também, os
arautos do quanto pior, melhor, para desgastar governantes e
reforçar seus projetos de poder, por mais delirantes que sejam.
Também aqui vale o que está delimitado pelo estado
democrático de direito, defendido pelos diversos instrumentos
institucionais de que conta o Estado – Polícia, Justiça, Ministério
Público, Forças Armadas etc.
A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de
suprimento que mantêm o sistema produtivo funcionando, do
qual depende a sobrevivência física da população. Isso não pode
ser esquecido e serve de alerta para que as autoridades
desenvolvam planos de contingência.

“Numa democracia, é livre a expressão, estão garantidos o direito
de reunião e de greve, entre outros, / obedecidas leis e regras,
lastreadas na Constituição”.
No segmento acima, o conectivo que substituiria adequadamente
a barra inserida entre as duas orações é:
(A) apesar de.
(B) desde que.
(C) embora.
(D) além de.
(E) após.

4
Em muitos casos, os infinitivos podem ser substituídos por
substantivos cognatos. Assinale a opção que apresenta, em
função do contexto, a substituição inadequada.
(A) “...interessados em se beneficiar do barateamento do
combustível” / interessados no benefício do barateamento do
combustível.
(B) “...para desgastar governantes” / para o desgaste dos
governantes.
(C) “...com o objetivo de obter apoio a candidatos” / com o
objetivo de obtenção de apoio a candidatos.
(D) “...para se aproveitar da crise” / para o proveito da crise.
(E) “...e reforçar seus projetos de poder” / e reforço de seus
projetos de poder.

O Globo, 31/05/2018.

5
1
“Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para se
aproveitar da crise. Inclusive, neste ano de eleição, com o objetivo
de obter apoio a candidatos. Não faltam, também, os arautos do
quanto pior, melhor, para desgastar governantes e reforçar seus
projetos de poder, por mais delirantes que sejam. Também aqui
vale o que está delimitado pelo estado democrático de direito,
defendido pelos diversos instrumentos institucionais de que conta
o Estado – Polícia, Justiça, Ministério Público, Forças Armadas
etc.”
O emprego de etc ao final do segmento, indica que
(A) há outros instrumentos institucionais de menor importância.
(B) existem outros instrumentos não lembrados pelo enunciador.
(C) não há qualquer outro instrumento institucional a ser citado.
(D) existem outros instrumentos, mas não pertinentes ao texto.
(E) não há necessidade textual de citar outros instrumentos.

2
Assinale a opção que apresenta o tom presente no primeiro
parágrafo do texto.
(A) Anarquista.
(B) Libertário.
(C) Legalista.
(D) Socialista.
(E) Individualista.

Assistente Social

“Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para se
aproveitar da crise”.
Explica-se o emprego de “também” nesse segmento, porque
(A) marca o acréscimo de aspectos negativos ligados à greve.
(B) indica a adição de punições que devem ser aplicadas.
(C) mostra um novo aspecto de aproveitamento positivo da crise.
(D) demonstra mais uma lembrança afetiva da recente crise.
(E) comprova a necessidade de retificar uma informação dada.

6
“A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de
suprimento que mantêm o sistema produtivo funcionando, do
qual depende a sobrevivência física da população.”
Assinale a opção em que a substituição de termos desse
segmento do texto é inadequada.
(A) “vários sinais” por “sinais vários”.
(B) “ao estrangular” por “quando estrangulou”.
(C) “que mantêm o” por “mantenedoras do”.
(D) “funcionando” por “em funcionamento”.
(E) “da população” por “populacional”.
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“A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de
suprimento que mantêm o sistema produtivo funcionando, do
qual depende a sobrevivência física da população.”
Ao dizer que “a greve atravessou vários sinais”, o autor do texto
quer dizer que a greve
(A) foi anunciada muitas vezes antes de ocorrer.
(B) foi preparada cuidadosamente antes de ser deflagrada.
(C) atravessou várias etapas antes de chegar ao clímax.
(D) preveniu as autoridades muitas vezes.
(E) cometeu várias irregularidades.

Assinale a opção em que o termo sublinhado funciona como
sujeito.
(A) “Em um regime de liberdades, há sempre o risco de
excessos”.
(B) “Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para
se aproveitar da crise”.
(C) “Não faltam, também, os arautos do quanto pior, melhor, ...”.
(D) “A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de
suprimento que mantêm o sistema produtivo funcionando”.
(E) “Numa democracia, é livre a expressão”.

8

12

“É o que precisa acontecer no rescaldo da greve dos
caminhoneiros, concluídas as investigações, por exemplo, da
ajuda ilegal de patrões ao movimento, interessados em se
beneficiar do barateamento do combustível.”
Segundo esse parágrafo do texto, o que “precisa acontecer” é
(A) manter-se o direito de livre expressão do pensamento.
(B) garantir-se o direito de reunião e de greve.
(C) lastrear leis e regras na Constituição.
(D) punirem-se os responsáveis por excessos.
(E) concluírem-se as investigações sobre a greve.

O texto, em sua organização, deve ser caracterizado como
(A) narrativo, já que expõe uma série de fatos.
(B) argumentativo, pois defende uma tese.
(C) expositivo, já que informa fatos recentemente ocorridos.
(D) descritivo, porque fornece características e qualidades.
(E) poético, pois expõe uma realidade de forma sentimental.

9
“Numa democracia, é livre a expressão, estão garantidos o direito
de reunião e de greve, entre outros, obedecidas leis e regras,
lastreadas na Constituição. / Em um regime de liberdades, há
sempre o risco de excessos, a serem devidamente contidos e seus
responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.
Entre os dois segmentos separados por uma barra inclinada há
uma relação lógica de
(A) explicação.
(B) concessão.
(C) conclusão.
(D) oposição.
(E) adição.

10
“Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o
direito de reunião e de greve, (2) entre outros, obedecidas leis e
regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um regime de
liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem
devidamente contidos e seus responsáveis, punidos, conforme
estabelecido na legislação”.
Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter
optativo é a indicada pelo número
(A) (1).
(B) (2).
(C) (3).
(D) (4).
(E) (5).

Assistente Social

13
A frase a seguir que apresenta uma forma de voz passiva é:
(A) “Numa democracia, é livre a expressão”.
(B) “A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de
suprimento...”.
(C) “Em um regime de liberdades, há sempre o risco de excessos,
a serem devidamente contidos”.
(D) “Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para
se aproveitar da crise”.
(E) “...que mantêm o sistema produtivo funcionando”.

14
Uma das maneiras de tornar mais clara a expressão escrita é
redigir as frases em ordem direta. A frase a seguir,
“Numa democracia, é livre a expressão, estão garantidos o direito
de reunião e de greve.”
se colocada em ordem direta, seria redigida do seguinte modo:
(A) “Numa democracia, é livre a expressão, o direito de reunião e
de greve estão garantidos”.
(B) “É livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e
de greve numa democracia.”
(C) “A expressão é livre, o direito de reunião e de greve estão
garantidos, numa democracia.”
(D) “Numa democracia a expressão é livre e estão garantidos i
direito de reunião e de greve.”
(E) “A expressão é livre numa democracia e estão garantidos o
direito de reunião e de greve.”
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“É o que precisa acontecer no rescaldo da greve dos
caminhoneiros, / concluídas as investigações, por exemplo, da
ajuda ilegal de patrões ao movimento, / interessados em se
beneficiar do barateamento do combustível.”
As conjunções que poderiam ser empregadas, de forma
adequada ao contexto, em lugar das barras inclinadas, são,
respectivamente,
(A) depois de / quando.
(B) após / já que.
(C) assim que / caso.
(D) apesar de / visto que.
(E) caso / dado que.

João, servidor público estadual e que permanecia com as chaves
da repartição em que trabalhava, permitiu que André, que não
era servidor público, ali ingressasse e subtraísse diversos
computadores do local. Os bens subtraídos ficaram, em sua
integralidade, para André.
À luz da sistemática estabelecida na Lei nº 8.429/92, João e André
praticaram ato de improbidade que consubstancia
(A) violação aos princípios regentes da atividade estatal.
(B) dano ao patrimônio público.
(C) crime de responsabilidade.
(D) enriquecimento ilícito.
(E) excesso de exação.

Noções de Direito Administrativo e
Constitucional
16
O Secretário de Estado decidiu celebrar parceria com
organizações da sociedade civil, não qualificadas como
organizações sociais ou organizações da sociedade civil de
interesse público, com o objetivo de realizar finalidades de
interesse público e recíproco, sem repasse de recursos
financeiros. Para isso, solicitou à sua assessoria que informasse o
instrumento a ser utilizado.
Considerando a sistemática estabelecida pela Lei nº 13.019/14,
assinale a opção que indica o instrumento indicado.
(A) Acordo de cooperação.
(B) Termo de colaboração.
(C) Termo de fomento.
(D) Contrato de gestão.
(E) Termo de parceria.

17
Determinado edital de licitação, elaborado com base no Regime
Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), dispôs que seria
observado, na execução indireta de obras de engenharia, o
regime de contratação integrada.
Considerando a sistemática prevista na Lei nº 12.462/11, o
referido regime de contratação
(A) compreende a elaboração do projeto básico, não do
executivo, bem como a execução da obra.
(B) compreende a elaboração dos projetos básico e executivo, a
execução da obra e outras operações.
(C) compreende a elaboração dos projetos básico e executivo,
mas não a execução da obra.
(D) não é compatível com o Regime Diferenciado de
Contratações Públicas.
(E) somente poderia ser utilizado na execução direta de obras de
engenharia.

Assistente Social

19
Eraldo, estudante de direito, foi informado que as atribuições do
Ministério Público estadual seriam detalhadas em lei
complementar estadual.
À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a
referida lei complementar está sujeita aos balizamentos
estabelecidos
(A) pela lei nacional, editada pela União sob a forma de lei
complementar.
(B) pela lei nacional, editada pela União sob a forma de lei
ordinária.
(C) pela lei nacional, editada pela União em conjunto com os
Estados.
(D) pela Constituição da República, somente.
(E) pela Constituição Estadual, somente.

20
Pedro, servidor público estadual, formulou requerimento de gozo
de licença paternidade ao seu superior hierárquico, o qual foi
indeferido sem qualquer fundamentação.
A licença estava prevista no regime jurídico da categoria como
direito subjetivo do servidor, tendo sido o requerimento
formulado no prazo legal, devidamente instruído com a certidão
de nascimento do filho do requerente.
Assinale a opção que indica o instrumento constitucional mais
adequado para impugnar judicialmente a decisão de
indeferimento da licença.
(A) Mandado de revogação.
(B) Mandado de segurança.
(C) Mandado de injunção.
(D) Direito de petição.
(E) Habeas Data.
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Em ação ajuizada pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça,
ao apreciar o recurso de apelação, julgou improcedente o pedido
formulado. Após o exaurimento de todos os recursos nas
instâncias ordinárias, a Instituição constatou que o acórdão
violara frontalmente a Constituição da República de 1988.
À luz da sistemática constitucional e, uma vez preenchidos os
demais requisitos exigidos, o referido acórdão pode ser
impugnado via
(A) recurso extraordinário, endereçado ao Supremo Tribunal
Federal.
(B) recurso extraordinário, endereçado ao Superior Tribunal de
Justiça.
(C) recurso especial, endereçado ao Supremo Tribunal Federal.
(D) recurso extraordinário, endereçado ao Superior Tribunal de
Justiça.
(E) reclamação constitucional, endereçada ao Supremo Tribunal
Federal.

A sociedade empresária XK pretendia participar de licitação
destinada ao fornecimento de serviços à Administração Pública.
Ao analisar a minuta de contrato anexada ao ato convocatório,
constatou a possibilidade de rescisão do contrato, ressalvadas
certas exceções, caso haja atraso superior a 90 dias dos
pagamentos devidos pela Administração Pública.
Segundo a sistemática da Lei nº 8.666/93, assinale a opção que
indica o motivo que permite a rescisão do contrato
administrativo.
(A) Fato da Administração.
(B) Alteração unilateral.
(C) Fato do príncipe.
(D) Álea econômica.
(E) Álea ordinária.

22
A Administração Pública divulgou edital de licitação, na
modalidade de pregão, no qual pretendia adquirir componentes
eletrônicos de alta tecnologia, a serem confeccionados consoante
as especificidades indicadas no edital. Para evitar a participação
de sociedades empresárias que não preenchessem os requisitos
exigidos, foi estatuído que a habilitação dos pretendentes iria
anteceder à sessão de entrega dos envelopes contendo as
propostas.
À luz da sistemática estatuída pela Lei nº 10.520/02, assinale a
opção que indica a irregularidade da narrativa acima.
(A) A modalidade licitação é incompatível com o objeto indicado
e a habilitação deve ser posterior à fase competitiva.
(B) O pregão não é uma modalidade específica de licitação mas
uma forma de apresentação da concorrência.
(C) Os envelopes contendo as propostas não devem ser
entregues em sessão, mas pelo correio.
(D) A modalidade de licitação é incompatível com o objeto
indicado.
(E) A habilitação deve ser sempre posterior à fase competitiva do
pregão.

23
Considerando o processo legislativo previsto na Constituição da
República e a observância dos demais requisitos exigidos, sobre a
tramitação de um projeto de lei orgânica municipal, analise os
itens a seguir.
I. O projeto foi aprovado em dois turnos de votação.
II. O projeto foi aprovado pelo voto da maioria absoluta dos
membros da Câmara Municipal.
III. O projeto, ao final, foi sancionado pelo Prefeito Municipal.
Está correto o que se afirma em
(A) II e III, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II, apenas.
(D) I, apenas.
(E) I, II e III.

Assistente Social

25
Artur, ocupante de cargo de provimento efetivo na administração
pública federal, cujas atribuições eram direcionadas ao
desenvolvimento de projetos tecnológicos na área nuclear, foi
aprovado em outro concurso público. Seu objetivo era o de
permanecer em ambos os cargos, de modo a aumentar sua
renda.
À luz da sistemática constitucional, o segundo cargo passível de
ser ocupado por Artur é o de
(A) membro do Ministério Público.
(B) profissional da área de saúde.
(C) caráter técnico ou científico.
(D) magistrado.
(E) professor.

Legislação Específica
26
Manuel de Souza, idoso e pobre, necessita de medicamento de
uso continuado e controlado para se tratar de doença diagnostica
por médico do SUS. A medicação não faz parte das Relações
Nacional e Municipal de Medicamentos Essenciais, mas Manuel
precisa ter o remédio para recuperar sua saúde. Desta forma
recorreu ao Poder Judiciário, acionando o Município de Maceió.
Sobre o caso narrado, conforme os princípios inseridos na Carta
Magna Estadual, assinale a afirmativa correta.
(A) O Município está obrigado a fornecer a medicação, conforme
orientação do médico, em virtude de seu dever de proteger a
vida e a saúde dos munícipes.
(B) O Município, ao favorecer Manuel, irá contra o princípio da
igualdade, já que não somente ele necessita de remédios fora
da lista.
(C) O Município só está obrigado a entregar os remédios se
houvesse disponibilidade orçamentária, ante o princípio da
preservação da ordem econômica.
(D) O Município não está obrigado a atender aos interesses locais
porque a entrega de medicação a carentes é um programa de
abrangência nacional.
(E) O Município, pelo princípio do controle da Administração
Pública, não está obrigado a fornecer a medicação fora da
relação municipal de medicamentos essenciais.
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Com relação à revisão de processo disciplinar, analise as
afirmativas a seguir.
I. Pode ser arguida a qualquer tempo, unicamente pelo servidor
que foi punido, apenas para justificar sua inocência ou
abrandar a pena que lhe foi aplicada.
II. O interessado questionará os mesmos fatos já examinados
quando da instauração do processo disciplinar, vedada a
inovação, com o intuito de rever a punição imposta.
III. O julgamento da revisão do processo disciplinar caberá à
comissão formada por agentes públicos de autoridade
hierárquica superior à daquele que aplicou a penalidade.
Está incorreto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I, II e III.
(E) III, apenas.

Leia o fragmento a seguir.
“Cada membro do MP representa o órgão todo, porque o
interesse do qual é titular é coletivo e não de uma individualidade
concreta. Sendo indisponível o interesse representado pelo
Ministério Público, a não fixação de membro (a não ser por
distribuição interna e vulnerável do serviço) significa a natureza
da totalidade homogênea do Órgão”.
O fragmento lido trata do princípio
(A) da autonomia funcional.
(B) da unidade de atuação.
(C) da representatividade.
(D) da indivisibilidade.
(E) do promotor natural.

28
A todas as infrações listadas a seguir cabe pena de advertência ao
membro do Ministério Público comprovadamente faltoso, à
exceção de uma. Assinale-a.
(A) Desobediência à determinação de caráter geral originada do
Conselho Superior do Ministério Público.
(B) Infração à ética funcional, tratando com grave descortesia
autoridade judiciária.
(C) Desatendimento a pedido de informação, que emane de
órgão do Ministério Público.
(D) Desobediência à ordem de caráter geral que tenha emanado
do Procurador Geral de Justiça.
(E) Eventual atuação de forma negligente no exercício de suas
funções.

Conhecimentos Específicos
ATENÇÃO: AS TRÊS QUESTÕES QUE SE SEGUEM DEVEM
SER RESPONDIDAS A PARTIR DO FRAGMENTO A SEGUIR.
A Constituição Federal de 1988 incluiu a Assistência Social no
bojo da Seguridade Social. Um dos documentos propostos, que
contou com grande protagonismo dos assistentes sociais, foi a Lei
Orgânica da Assistência (LOAS).

31
A Constituição de 1988 criou uma nova matriz para a assistência
social, que permitiu sua passagem para um novo campo.
Assinale a opção que indica esse novo campo.
(A) A focalização dos serviços.
(B) A universalização dos acessos.
(C) A exclusão social.
(D) A centralidade na família.
(E) A filantropização.

29
Determinado instituição do Estado abriu concurso público para
preenchimento de cargo em seu quadro de carreira. O edital
registra que o candidato que reside no Estado organizador do
certame há, pelo menos, dois anos e que comprove ser carente,
terá direito à isenção da taxa de inscrição.
A exigência de residência no Estado organizador do concurso é
(A) compatível com o princípio da legalidade, por se tratar de
cargo em quadro de carreira de instituição estadual.
(B) adequada em relação ao princípio da dignidade da pessoa
humana, considerando moradia como mínimo existencial.
(C) inconstitucional,
por
registrar
uma
discriminação
incompatível com o princípio da impessoalidade.
(D) inconstitucional, por não haver razoabilidade na exigência
formulada, a qual insere critério subjetivo de difícil
verificação, para aferição da carência, que é objetiva.
(E) compatível com o princípio da isonomia material, ao
estabelecer regra de proteção regional aos candidatos
carentes do Estado organizador do certame.

Assistente Social

32
A Assistência Social possui como objetivo, segundo a LOAS, a
proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e
à prevenção da incidência de riscos, especialmente,
(A) a participação da população nos programas.
(B) a eliminação da miséria.
(C) a criação de redes de direitos socioassistenciais.
(D) a vinculação empresarial no financiamento das políticas.
(E) a promoção da integração ao mercado de trabalho.

33
A inserção da Assistência Social no tripé da Seguridade Social, em
1988, materializa esta política social como
(A) filantrópica.
(B) multidisciplinar.
(C) securitária.
(D) não contributiva.
(E) pontual.
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ATENÇÃO: AS DUAS QUESTÕES QUE SE SEGUEM DEVEM
SER RESPONDIDAS A PARTIR DO FRAGMENTO A SEGUIR.
A Constituição Federal de 1988, ao instituir o tripé da Seguridade
Social, reconhece a Saúde como direito dos cidadãos e dever do
Estado. Esta premissa é materializada pelo Sistema Único de
Saúde (SUS).

34
De acordo com as Diretrizes do SUS, são reconhecidas como suas
ações,
(A) a promoção, a reabilitação e a recuperação.
(B) as visitas domiciliares para preenchimento do CadÚnico.
(C) a busca ativa para doenças infectocontagiosas.
(D) o CREAS e o CAPSad.
(E) a regulamentação dos fármacos dispensados.

35
Assinale a opção que apresenta, segundo o SUS, a definição de
acolhimento.
(A) Ideologia de fóruns e instâncias de afirmação da cidadania
dos usuários dos serviços de saúde, a fim de que possam ser
bem atendidos.
(B) Elaboração de programas de formação continuada para o
atendimento humanizado em convênio com instituições de
ensino superior.
(C) Ação gerencial de reorganização do processo de trabalho da
Unidade de Saúde visando melhor atender aos usuários e
ampliar a capacidade de identificar e resolver os problemas.
(D) Formação de conselheiros na área da saúde, a fim de que
contribuam no controle social para a humanização do
atendimento e do tratamento.
(E) Metodologia que visa empoderar os usuários no sentido de
avaliarem a atenção dispensada e poderem contribuir com
aportes individuais.

36
Na atualidade, a matriz conservadora está presente nas políticas
sociais, mas também na prática profissional do Assistente Social.
O conservadorismo, no que concerne ao trabalho com as famílias,
expressa-se
(A) na garantia de mínimos sociais.
(B) no empoderamento da mulher chefe de família.
(C) pela via do moralismo e do preconceito.
(D) pela mediação de conflitos.
(E) na cultura do cidadão consumidor.

FGV – Projetos

38
Assinale a opção que, no atual contexto de neoliberalismo,
apresenta uma característica do Serviço Social.
(A) Restringir a pesquisa ao âmbito da universidade.
(B) Defender a dicotomia teoria/prática.
(C) Estabelecer políticas a partir da lógica abstrata formal.
(D) Atuar sobre manifestações da questão social.
(E) Sistematizar a prática psicossocial.

39
A visita domiciliar é um instrumento bastante utilizado pelo
Assistente Social na sua prática profissional.
Ela deve ser utilizada com o objetivo de
(A) investigar a vida dos usuários para a concessão de benefícios.
(B) informar qual o trabalho do Serviço Social na instituição.
(C) observar as relações sociais em sua singularidade.
(D) mediar situações de conflito intrafamiliar.
(E) avaliar o uso que a família faz dos recursos recebidos.

40
A Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004) passa a
trabalhar com a ideia de vulnerabilidade social, que indica uma
predisposição
(A) à vitimização.
(B) ao empoderamento.
(C) à articulação comunitária.
(D) à matricialidade familiar.
(E) à inclusão.

41
Na atual conjuntura brasileira, as políticas sociais estão cada vez
mais distantes de uma perspectiva de universalização. Mesmo
assim, o caráter contraditório das políticas sociais não pode ser
subestimado, pois estas, historicamente,
(A) viabilizam o acesso a direitos conquistados pelas lutas da
classe trabalhadora.
(B) estão cada vez mais monitoradas por critérios de
elegibilidade.
(C) obedecem aos parâmetros ditados pelos organismos
multilaterais de financiamento.
(D) permitem que o assistente social exerça a sua autonomia
profissional.
(E) privilegiam as camadas sociais economicamente mais
necessitadas.

37
Com base nos Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na
Política de Saúde (CFESS, 2010), assinale a opção que indica os
três processos básicos de intervenção.
(A) Teórico-prático, político-organizativo e sócio-metabólico.
(B) Psicossocial, biomédico e administração e gestão.
(C) Metodológico, prático e operativo.
(D) Político-organizativo, socioassistencial e planejamento e
gestão.
(E) Planejamento, administração e dispensa.

Assistente Social
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42

46

A diferença entre pauperismo e questão social caracteriza-se pelo
fato de que
(A) as sociedades conhecidas possuem pobres e, portanto, o
pauperismo não é eliminável.
(B) a pobreza aparecia pela primeira vez na História, com o
capitalismo.
(C) o restrito desenvolvimento das bases técnicas, antes do
capitalismo, impedia a eliminação da miséria material.
(D) o pauperismo é a manifestação mais aguda da questão social,
mas não a resume.
(E) a pobreza é o resultado da falta de disposição para o trabalho
dos subalternos.

O atual contexto neoliberal exige que o Assistente Social tenha
competência para decifrar “os fetiches desses tempos presididos
pelas finanças”, o que requer
(A) um piso salarial mínimo coerente com as atividades
profissionais e a carga horária de trabalho.
(B) a apreensão, na realidade, das tendências e possibilidades a
serem transformadas em projetos de trabalho profissional.
(C) o combate à precarização do trabalho do Assistente Social, a
fim de que este possa desenvolver programas sociais.
(D) o investimento institucional em assessorias que busquem um
diagnóstico para propor ações de trabalho.
(E) um maior comprometimento das entidades representativas
dos assistentes sociais.

43
Sobre a introdução da ideologia gerencialista no aparato do
Estado brasileiro, analise os itens a seguir.
I. Observa-se, na implementação das políticas sociais, a
rotinização de atividades.
II. Observa-se, na implementação das políticas sociais, a
padronização dos processos interventivos.
III. Observa-se, na implementação das políticas sociais, a
concepção da razão crítica.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

ATENÇÃO: COM BASE NO TEXTO A SEGUIR, RESPONDA ÀS
TRÊS QUESTÕES QUE SE SEGUEM:
“A reestruturação produtiva do capital e as estratégias
neoliberais para o enfrentamento das crises que se aprofundam
há pelo menos quatro décadas no mundo e no Brasil, vem
provocando a corrosão persistente e ampliada do trabalho
contratado e regulamentado com base na matriz taylorianafordista, dominante no século XX (...)”. (RAICHELIS, 2018.)

44
Segundo conceituados autores, o
fundamentalmente,
(A) uma doutrina econômica.
(B) o sustentáculo da pós-modernidade.
(C) a metodologia da financeirização.
(D) uma nova racionalidade.
(E) a especulação do capitalismo.

neoliberalismo

No Código de Ética do Assistente Social, de 1993, o exercício do
Serviço Social, sem ser discriminado/a nem discriminar por
questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião,
nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e
condição física, configura
(A) um dever.
(B) um princípio fundamental.
(C) uma atribuição privativa.
(D) uma prerrogativa profissional.
(E) um compromisso.

48
A Constituição Federal de 1988 abre caminho para a promulgação
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que dá um novo
entendimento à atuação do Judiciário em relação aos direitos de
crianças e adolescentes.
Assim, o ECA é o instrumento legal de defesa dos direitos e de
indicação de deveres voltados para
(A) o conjunto da população infanto-juvenil.
(B) os menores em situação irregular.
(C) as famílias consideradas vulneráveis.
(D) o adolescente delinquente.
(E) as crianças e adolescentes abandonadas.

é,

45
De acordo com Netto (2010), o capitalismo atual esgotou sua
capacidade civilizatória, o que abre um contexto de
(A) barbárie.
(B) exclusão.
(C) recessão.
(D) desemprego.
(E) financeirização.

Assistente Social

47

49
A Estratégia de Redução de Danos tem sido um importante
espaço de atuação para o Serviço Social.
De acordo com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas
(2016), esta estratégia propõe as atividades a seguir.
I. Testagem anônima para HIV e doenças sexualmente
transmissíveis (DST).
II. Encaminhamento para os CAPSad.
III. Localização e abordagem da rede de usuários de drogas
(UDs).
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.
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50

54

Em sua relação com as instituições empregadoras, o Assistente
Social deve
(A) integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de
trabalho no que se refere à avaliação da conduta profissional.
(B) esclarecer os usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os
objetivos e a amplitude de sua atuação profissional.
(C) desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e
responsabilidade, observando a legislação em vigor.
(D) contribuir para a alteração da correlação de forças
institucionais, apoiando as legítimas demandas de interesse
da população usuária.
(E) viabilizar a participação efetiva da população usuária nas
decisões institucionais.

A proteção social brasileira possui, entre seus vários modelos, um
de caráter não contributivo.
Assinale a opção que apresenta uma característica desse modelo.
(A) O apoio psicossocial aos socialmente vulneráveis.
(B) O caráter federalista.
(C) A redução das sequelas do capitalismo.
(D) A determinação de grupos marginalizados.
(E) A geração de riqueza social.

51
O Código de Ética do Assistente Social prevê penalidades para as
infrações que possam ser cometidas pelos profissionais.
Sobre a advertência pública, assinale a afirmativa correta.
(A) Obriga o pagamento de multa, a ser fixada de acordo com o
grau da infração.
(B) É afixada na sede do Conselho Regional onde estiver inserido
o denunciado.
(C) Implica na apreensão da Carteira e da Cédula de Identidade
Profissional do infrator.
(D) Pode ser confidencial, a depender do parecer do Comitê de
Ética.
(E) Constitui em infração cujo recurso é inadmissível, em
qualquer instância.

52
O reconhecimento da necessidade de uma ação sistemática
perante questões ligadas às pressões ou aos estímulos
determinados por situações que, em um momento histórico,
colocam desafios por respostas mais complexas que aquelas
construídas no imediato da prática, desencadeia o processo de
(A) controle.
(B) sistematização.
(C) implementação.
(D) análise.
(E) planejamento.

53
De acordo com o ECA, a gestante ou a mãe que manifeste
interesse em entregar seu filho para adoção, será
obrigatoriamente encaminhada
(A) ao Conselho Tutelar.
(B) ao Juizado de Menores.
(C) à Justiça da Infância e da Juventude.
(D) ao Ministério Público.
(E) à Vara Especial da Juventude.

Assistente Social

55
Asssinale a opção que indica uma característica dos programas de
proteção social no Brasil, atualmente.
(A) A focalização.
(B) A universalização dos direitos.
(C) O financiamento exclusivamente público.
(D) A eliminação da pobreza.
(E) O desenvolvimentismo.

56
Para o Assistente Social, o acompanhamento do sujeito que
busca transformações corporais em consonância com suas
expressões e identidades de gênero, é
(A) um dever.
(B) uma atribuição privativa.
(C) um direito vedado.
(D) uma prerrogativa.
(E) uma competência.

57
O ECA estabelece que todos os esforços para a reintegração da
criança e do adolescente acolhido à sua família de origem devem
ser esgotados. Para a realização desse trabalho, foi incluída a
exigência de elaboração de um Plano Individual de Atendimento
(PIA).
Assinale a opção que apresenta a função do PIA.
(A) Orientar o trabalho de intervenção durante todo o período de
acolhimento institucional.
(B) Investigar a situação que provocou a medida protetiva de
abrigamento institucional.
(C) Justificar os casos de necessidade de acolhimento
institucional superior a dois anos.
(D) Buscar políticas públicas que viabilizem à família receber a
criança de volta.
(E) Destacar a excepcionalidade e a provisoriedade do
abrigamento institucional.
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62

O Sistema Único de Assistência Social constitui-se de redes que
irão ter diversas funções na aplicação da Política de Assistência
Social brasileira.
Assinale a opção que indica como é definida, segundo a NOB
SUAS (2012), uma rede socioassistencial.
(A) O pacto entre os entes federativos de saúde, educação e
trabalho, cuja unidade de concepção está no âmbito da
Política de Assistência Social visando à proteção social.
(B) O conjunto integrado da oferta de serviços, programas,
projetos e benefícios de assistência social, mediante a
articulação entre todas as unidades de provisão do SUAS.
(C) A descentralização político-administrativa do sistema,
incluindo a definição de normas gerais a cada município para
a realização das ações.
(D) O protagonismo do controle social na elaboração e avaliação
de programas pelos estados e municípios, respeitando-se as
demandas locais.
(E) A gestão compartilhada de conselhos estaduais e municipais,
com financiamento equitativo dos programas e políticas de
forma transparente.

Assinale a opção que indica como a adoção internacional é
considerada na legislação brasileira.
(A) Uma prerrogativa judicial.
(B) Um avanço em termos de adoção.
(C) Uma determinação somente para bebês.
(D) Uma medida excepcional.
(E) Um ato corriqueiro.

59
Os organismos multilaterais que ditam o receituário neoliberal,
na elaboração das metas para o período 2015-2030, transitam da
pobreza para a
(A) desigualdade.
(B) inclusão.
(C) miséria.
(D) empregabilidade.
(E) sustentabilidade.

60
As entidades governamentais e não-governamentais de
assistência ao idoso deverão observar os seguintes requisitos:
I. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de
habitabilidade, higiene, salubridade e segurança.
II. Apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho
compatíveis com os princípios do Estatuto do Idoso.
III. Demonstrar a idoneidade de seus dirigentes.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

61

63
Assinale a opção que indica uma função da Política de Assistência
Social.
(A) A organização dos serviços emergenciais.
(B) A universalização da assistência social.
(C) A vigilância socioassistencial.
(D) O amparo a crianças, adolescentes e idosos carentes.
(E) A ajuda pessoal e a famílias necessitadas.

64
Assinale a opção que indica o objetivo do Assistente Social, ao
atuar como mediador.
(A) Esclarecer e dirimir dúvidas.
(B) Atuar como árbitro para dirimir o conflito.
(C) Prestar acolhimento psicossocial.
(D) Prevenir ou evitar a judicialização.
(E) Subsidiar o Juiz.

65
A adoção dependerá da concordância do adotando quando
(A) o candidato for divorciado.
(B) ele for morar fora do país.
(C) ele tiver mais de 12 anos de idade.
(D) o candidato for solteiro.
(E) ele pertencer à família do candidato.

66
Os estudiosos da Seguridade Social afirmam que ela representou
um marco na conquista de direitos sociais no Brasil, uma vez que
instituiu a responsabilidade do Estado sobre um conjunto de
necessidades que, antes da sua materialização, eram
consideradas de âmbito
(A) individual.
(B) filantrópico.
(C) assistencial.
(D) trabalhista.
(E) familiar.

O Código de Ética, de 1993, colide frontalmente com o marxismo
anti-humanista de Althusser, caracterizado
(A) pelo caráter ontológico do pensamento.
(B) pela teoria da alienação.
(C) por uma concepção tomista.
(D) por um marxismo cientifico.
(E) pela dialética.

Assistente Social
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70

O CFESS assegura aos profissionais travestis e transexuais o
direito à escolha de tratamento nominal a ser inserido no
Documento de Identidade Profissional da/do Assistente Social.
No que diz respeito ao trabalho profissional, é
(A) vedado o uso do nome social nas assinaturas decorrentes do
trabalho desenvolvido pelas/os profissionais travestis e
transexuais, juntamente com o número do registro
profissional.
(B) permitido o uso do nome social nas assinaturas decorrentes
do trabalho desenvolvido pelas/os profissionais travestis e
transexuais, juntamente com o número do registro
profissional.
(C) facultativo o uso do nome social nas assinaturas decorrentes
do trabalho desenvolvido pelas/os profissionais travestis e
transexuais, juntamente com o número do registro
profissional.
(D) permitido, como prerrogativa institucional, o uso do nome
social nas assinaturas decorrentes do trabalho desenvolvido
pelas/os profissionais travestis e transexuais, juntamente
com o número do registro profissional.
(E) obrigatório o uso do nome social nas assinaturas decorrentes
do trabalho desenvolvido pelas/os profissionais travestis e
transexuais, juntamente com o número do registro
profissional.

O Assistente Social Rodrigo recebeu ordem do Juiz para ir a um
internato para adolescentes, a fim de verificar se as instalações
estão em consonância com as normas para tais estabelecimentos.
Este tipo de averiguação é chamado de
(A) inquérito profissional.
(B) visita de inspeção.
(C) observação participativa.
(D) diagnóstico institucional.
(E) exame pericial.

68
Assinale a opção que apresenta uma determinação da Lei de
Regulamentação Profissional do Assistente Social.
(A) Estabelece as competências e atribuições privativas do
Assistente Social.
(B) Afirma o Assistente Social como profissional liberal.
(C) Cria os CFAS e os CRAS como entidades representativas dos
assistentes sociais.
(D) Substitui os valores e os princípios do Código de Ética do
Assistente Social.
(E) Fornece as principais diretrizes para a formação profissional
do Assistente Social.

69
Segundo autores conceituados, não há uma “nova” questão
social, porque
(A) seu fundamento – a contradição capital/trabalho – não foi
eliminado.
(B) as novas expressões da questão social, não resultaram na
exclusão social.
(C) até agora só foram realizadas reformas sociais no trato dos
problemas.
(D) o que se observa, de fato, é a expressiva mudança no mundo
do trabalho.
(E) o desemprego estrutural ainda não atingiu níveis alarmantes.

Assistente Social

71
O trabalho em instituições implica em conhecer seus objetivos
para, aos poucos, começar a desenvolver ações profissionais. Nas
instituições marcadas pela burocracia e pela hierarquia, o
cotidiano pode levar à regularidade e à economia das ações.
Assim, o cotidiano, possibilita a
(A) multidisciplinaridade.
(B) emancipação.
(C) competição.
(D) alienação.
(E) objetividade.

72
No que se refere à mediação de conflitos, analise as afirmativas a
seguir.
I. Os conflitos familiares envolvendo disputa de posse de
imóvel terão sua mediação como etapa obrigatória, no
processo judicial.
II. A mediação de conflitos pode ocorrer em qualquer etapa da
tramitação do processo judicial.
III. O mediador de conflitos deverá mencionar sua profissão de
origem no cadastro oficial de mediadores de conflitos.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

73
A etapa da pesquisa, na qual as informações coletadas são
interpretadas para conhecer tendências e associações, é
chamada de
(A) justificativa.
(B) metodologia.
(C) objetivo específico.
(D) análise dos dados.
(E) observação participativa.
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78

A fiscalização do exercício profissional do Assistente Social
supervisor nos campos de estágio, compete
(A) ao CRESS.
(B) à instituição de ensino.
(C) à ABEPSS.
(D) ao supervisor acadêmico.
(E) ao estagiário.

No trabalho institucional, uma das ações mais requisitadas do
Assistente Social é a avaliação.
Neste sentido, o produto final de uma avaliação é
(A) um julgamento.
(B) um parecer.
(C) um veredicto.
(D) uma especulação.
(E) uma decisão.

75
A partir dos anos 1980, os movimentos sociais reaparecem no
Brasil com um novo vigor. Este é, também, o período de
surgimento das Organizações Não Governamentais (ONG), que
não devem ser confundidas com os movimentos sociais.
Assinale a opção que indica um dos traços distintivos dos
movimentos sociais em relação às ONG.
(A) São autônomos em relação a partidos, religiões e
agremiações sindicais.
(B) São financiados e regulamentados pelas ações do Estado e
dos governos locais.
(C) São partícipes das instituições públicas que demandam seus
serviços.
(D) São vinculados aos programas de responsabilidade social de
diversas empresas.
(E) São conformados pelos próprios sujeitos portadores de
determinada identidade.

76
No trabalho do Assistente Social com famílias podem ser
identificadas algumas perspectivas que colidem com o projeto
profissional do Serviço Social.
Uma delas – a perspectiva de endogeneização das famílias –
possui como característica
(A) o apelo doutrinário religioso e a psicologização da questão
social.
(B) a subordinação e a hierarquização na relação com os sujeitos
atendidos.
(C) a família deve responder pelas dificuldades que enfrenta e
necessidade de reprodução social.
(D) a busca de recursos internos da família como chave analítica
para o trabalho social.
(E) o discurso de inabilidades, incompetências e incapacidades
para cumprir as obrigações familiares.

79
A Constituição Federal de 1988 instituiu a Seguridade Social,
composto pelas políticas sociais de Saúde, Assistência Social e
Previdência.
Este tripé indica que
(A) deverá ser observada uma hierarquia entre as políticas,
dependendo da necessidade local.
(B) há a primazia das parcerias público-privadas na condução das
três políticas.
(C) a população, através do controle social, deverá pautar os
programas destas políticas.
(D) as três políticas, em sua ação conjunta, constituem a
proteção social.
(E) todas as políticas deverão contar, obrigatoriamente, com
assistentes sociais em seus programas.

80
Assinale a opção que mostra como será efetivada, de acordo com
o Estatuto do Idoso, a prevenção e a manutenção da saúde do
idoso.
(A) Por meio do atendimento prioritário em toda a rede
ambulatorial e hospitalar pública ou privada, em todo o
território nacional.
(B) Graças à vacinação gratuita para hepatites, pneumonia e os
diversos tipos conhecidos de Influenza em instituições
públicas e particulares.
(C) Por meio do atendimento domiciliar, incluindo a internação,
para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada
de se locomover.
(D) Graças à internação em quarto particular, caso o idoso não
possua parentes ou quem possa permanecer como seu
acompanhante.
(E) Por meio do financiamento público com rubricas específicas
nos estados e municípios para toda a população idosa
cadastrada como em vulnerabilidade social.
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Existem, historicamente, segmentos e grupos sociais que são
oprimidos devido à religião, à raça ou ao gênero, para citar alguns
exemplos.
A partir dos anos 1960, políticas sociais específicas para estes
grupos e segmentos, denominadas “ações afirmativas”, foram
sendo implementadas, com o objetivo de
(A) garantir tratamento igualitário para os grupos discriminados.
(B) afirmar as diferenças como forma de empoderamento.
(C) equalizar as oportunidades para os grupos discriminados.
(D) permitir a rápida ascensão social vertical.
(E) formar redes sociais entre os segmentos oprimidos.

Assistente Social
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Realização

