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TARDE

Prova Escrita Objetiva – Nível Superior

ASSISTENTE SOCIAL

Tipo 4 – AZUL

SUA PROVA
Além deste caderno de provas, contendo setenta

INFORMAÇÕES GERAIS


questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:


uma folha de respostas das questões objetivas




TEMPO


5 horas é o período disponível para a realização



da prova, já incluído o tempo para a marcação da
folha de respostas da prova objetiva


3 horas após o início da prova é possível retirar-



se da sala, sem levar o caderno de provas

 30 minutos antes do término do período de
prova é possível retirar-se da sala levando o
caderno de provas

NÃO SERÁ PERMITIDO






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



 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de
sala
 Usar o sanitário ao término da prova, após
deixar a sala




As questões objetivas têm cinco alternativas
de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma
delas está correta
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 nome apenas no(s) espaço(s)
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
O preenchimento das respostas da prova
objetiva é de sua responsabilidade e não será
permitida a troca da folha de respostas em
caso de erro
Reserve tempo suficiente para o
preenchimento de suas respostas. Para fins
de avaliação, serão levadas em consideração
apenas as marcações realizadas na folha de
respostas da prova objetiva, não sendo
permitido anotar informações relativas às
respostas em qualquer outro meio que não
seja o caderno de provas
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!
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Língua Portuguesa
1
Um anúncio de imóveis dizia:
“Galpões em condomínio para locação:
* 500m da Linha Vermelha
* Restaurante 24 horas
* Segurança privada 24 horas
2
* Módulos a partir de 2.300 m
2
* 7.500 m de estacionamento”
O anúncio citado mostra um conjunto de vantagens para o
comprador; entre as vantagens oferecidas só NÃO está presente:
(A) alimentação saudável;
(B) segurança permanente;
(C) módulos de várias dimensões;
(D) disponibilidade de estacionamento;
(E) facilidade de acesso.

2
O jornal O Globo de 10/10/2018 informava o seguinte:
“Relatório do FMI divulgado ontem diz que, excluindo a
Venezuela, em grave crise, o Brasil será o país emergente com a
maior dívida bruta em relação ao PIB, 90,5%, em 2019”.
A informação correta passada ao leitor é:
(A) a crise econômica do Brasil é a mais grave do continente;
(B) a crise na Venezuela é causada por sua dívida bruta em
relação ao PIB;
(C) a informação veiculada pelo jornal não é confiável em função
de ter sido divulgada pelo FMI;
(D) o conteúdo semântico do advérbio “ontem” depende da data
da publicação do jornal;
(E) o segmento “em grave crise” se refere ao Brasil e à
Venezuela.

3
O cartaz publicitário de um evento de moda no Rio de Janeiro
mostrava o seguinte:
VESTE-RIO
A MODA AQUI É FAZER NEGÓCIO
A frase A moda aqui é fazer negócio tem sua originalidade
apoiada no(na):
(A) emprego de linguagem não figurada;
(B) duplicidade de sentido da palavra “moda”;
(C) utilização de linguagem coloquial;
(D) inversão dos termos sintáticos da frase;
(E) uso de erro gramatical intencional.

4
O evento citado na questão anterior teria seu horário de
funcionamento indicado de forma correta na seguinte
alternativa:
(A) de 12h às 20 horas;
(B) das 12h a 20 horas;
(C) das 12hs às 20hs;
(D) das 12h às 20 horas;
(E) de 12hs a 20 horas.
Assistente Social
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5
Uma entrevista com o economista-chefe do Banco
Interamericano de Investimento registrou o seguinte diálogo:
Entrevistador: O que os americanos podem querer do Brasil?
Economista: Obviamente, lhes interessaria ter melhor acesso à
maior economia da América Latina. O Brasil tem uma enorme
complementaridade com a economia americana, em especial no
setor industrial.
O economista entrevistado dá uma resposta política à pergunta
feita; a marca dessa preocupação está em:
(A) declarar que o Brasil é a maior economia da América Latina;
(B) informar a complementaridade das economias;
(C) destacar a importância das negociações no setor industrial;
(D) reconhecer que os EUA têm pouco acesso à economia
brasileira;
(E) mostrar a preocupação americana com nosso país.

6
Num evento cujo tema era a Educação, um economista norteamericano disse:
“O crescimento econômico depende da qualificação da
população. Se as escolas tiverem melhorias, os ganhos serão
imensos”.
Sobre o conteúdo desse fragmento, é correto afirmar que:
(A) o ponto de vista defendido pelo economista tem relação
direta com a sua nacionalidade;
(B) o segundo período do texto diz, em outras palavras, que a
qualificação da população depende do crescimento
econômico;
(C) no segmento “qualificação da população”, o termo “da
população” funciona como agente do termo anterior;
(D) a primeira oração do segundo período do texto mostra a
condição de os ganhos serem imensos;
(E) o último período do texto mostra uma certeza futura.

7
No mesmo encontro sobre Educação, uma representante
brasileira declarou:
“A sociedade civil precisa exigir ensino de qualidade. Foi assim
para acabar com a inflação, depois com a corrupção e agora deve
ser com a melhoria da educação”. (Priscila Cruz)
Considerando-se o fragmento como argumentativo, sobre os
componentes desse fragmento, é correto afirmar que:
(A) as mudanças essenciais para a sociedade brasileira partem
sempre de autoridades competentes;
(B) o segundo e último período do segmento funciona como
argumento na defesa do pensamento do período anterior;
(C) a inflação e a corrupção servem de exemplo de momentos
em que a sociedade civil agiu emocionalmente;
(D) ensino de qualidade é a condição de acabar-se com a inflação
e com a corrupção;
(E) segundo o texto, a melhoria da educação é um objetivo
anterior ao combate à inflação e à corrupção.
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12

Os dois segmentos citados nas questões 6 e 7 mostram o
seguinte ponto em comum:
(A) a crítica às autoridades educacionais;
(B) o diagnóstico preciso de algumas falhas na educação;
(C) a preocupação com a melhoria na educação;
(D) a indicação de que nosso sistema educacional é excludente;
(E) a previsão de problemas futuros na nossa educação.

Uma das dicas, publicadas na revista Ela (outubro 2018), sobre
manter a geladeira organizada dizia:
“Potes de vidro transparentes e em formatos quadrado e
retangular, para encaixar nos cantos da geladeira, são os
melhores para guardar as sobras de comida. Ainda indico
etiquetar o que tem em cada um e o dia em que foi preparado”.
(Márcia Primo Costa)
A mesma estrutura do segmento “formatos quadrado e
retangular” aparece em:
(A) alunos da primeira e segunda séries;
(B) as bandeiras brasileira e francesa;
(C) livros úteis e interessantes;
(D) atores e atrizes participantes;
(E) bons vinhos e licores.

9
Uma notícia publicada em jornal carioca trazia o seguinte texto:
“Pacientes em risco por impasse do governo
Remédio para doença rara está retido no aeroporto de Brasília há
um mês, por desentendimento burocrático entre a Anvisa e o
Ministério da Saúde; carregamento, importado dos Estados
Unidos, é avaliado em R$84,5 milhões”.
A condenação maior dessa notícia se dirige ao(à):
(A) corrupção das autoridades;
(B) descaso do governo;
(C) burocracia exagerada;
(D) falta de planejamento governamental;
(E) legislação ultrapassada.

13
No mesmo texto da questão anterior, os termos que estão em
perfeito paralelismo são:
(A) transparentes / em formatos;
(B) encaixar / etiquetar;
(C) cantos da geladeira / sobras de comida;
(D) o que tem em cada um / o dia em que foi preparado;
(E) para encaixar / para guardar.

10
“Saiba identificar notícias que possam ser falsas
Procure sinais que te ajudem a julgar se uma informação é falsa.
Por exemplo: mensagens encaminhadas de fonte desconhecida,
falta de evidências ou mensagens cujo único propósito é o de
irritar e incitar violência. Estes são sinais claros de que uma
história pode não ser verdadeira. E lembre-se: fotos, vídeos e até
áudios podem ser manipulados para tentar te enganar”.
Esse texto, de uma campanha do WhatsApp contra notícias
falsas, mostra um erro de norma culta no seguinte termo
sublinhado:
(A) o pronome “te” deveria ser substituído por “o”;
(B) “fonte desconhecida” é redundância desnecessária;
(C) “cujo único propósito é” deveria passar para o plural;
(D) “Estes” deveria ser substituído por “Esses”;
(E) “podem ser” deveria ser alterado para “são”.

11
“Saiba identificar notícias que possam ser falsas”.
Sobre as formas verbais desse segmento que serve de título para
o texto da questão anterior, é correto afirmar que:
(A) a forma do imperativo “saiba” indica ordem;
(B) a forma “saiba identificar” indica a existência de duas
orações;
(C) a forma “possam ser” indica a existência de duas orações;
(D) as formas “identificar” e “ser” mostram modos diferentes;
(E) a forma do subjuntivo “possam” indica um fato possível.

Assistente Social

14
A propaganda do relógio Rolex GMT-MASTER II diz o seguinte:
“Criado para exibir a hora em dois fusos horários ao mesmo
tempo, é perfeito para navegar pelo mundo com estilo. Não
marca apenas o tempo. Marca a História”.
O texto publicitário destaca como maior ponto de interesse do
relógio:
(A) a aplicabilidade em situações diversas;
(B) a perfeição tecnológica do produto;
(C) as vantagens sobre produtos semelhantes;
(D) a sua durabilidade histórica;
(E) a sofisticação mostrada pelo usuário.

15
“Por lei, as empresas não podem fazer restrições por gênero,
raça, idade ou qualquer tópico que gere discriminação, conforme
a Constituição. Por isso, a injustiça na seleção geralmente é
velada”.
Desse fragmento, retirado de um texto jornalístico sobre seleção
de candidatos a emprego, infere-se que:
(A) as empresas respeitam os princípios constitucionais;
(B) algumas discriminações podem ser aceitas sem penalidades;
(C) os contratantes temem as penas legais contra a discriminação;
(D) é razoavelmente justo haver discriminação em alguns casos;
(E) as restrições por gênero, raça e idade estão citadas em ordem
de importância.
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“Políticos que não conseguiram se reeleger mergulham em suas
reflexões sobre os motivos que os levaram à derrota. Algo os une:
a surpresa com o resultado e a crença de que os institutos de
pesquisa falharam em medir o desejo por renovação expresso
pelos eleitores nas urnas”.
(O Globo, 14/10/2018)
As reflexões que unem os derrotados mostram:
(A) a não inclusão de razões pessoais para o fracasso;
(B) a conscientização prévia da possibilidade de derrota;
(C) a atribuição da derrota aos institutos de pesquisa;
(D) a amargura diante da ingratidão dos eleitores;
(E) o medo da onda renovadora da população.

Em artigo sobre dificuldades do comércio varejista, aparece o
seguinte texto:
“Numa via que corre em paralelo ao caminho das recuperações
judiciais e extrajudiciais, pequenas e médias empresas com
dificuldade de caixa estão recorrendo à sua rede de fornecedores
como fonte de financiamento para manutenção de suas
atividades. Alternativa à inadimplência formal ou mesmo ao
fechamento do negócio, esses comerciantes discutem
diretamente com a indústria o parcelamento ou o adiamento de
pagamentos e débitos”.
Tratando-se de artigo sobre o comércio, é natural que traga
vocábulos e expressões desse campo semântico específico.
A alternativa abaixo que NÃO confirma essa afirmação é:
(A) corre em paralelo;
(B) recuperações judiciais e extrajudiciais;
(C) dificuldade de caixa;
(D) inadimplência formal;
(E) pagamentos e débitos.

17
“O problema da mortalidade materna vergonhosa no Brasil não é
a taxa de cesariana dita alta. Isso é provado por ser praticamente
zero a taxa de mortes em clínica privada, onde os números
beiram 90% de cesarianas. Os problemas são as maternidades
sucateadas, a troca de obstetras por pessoal de enfermagem para
economizar e a corrupção”.
Esse texto faz parte de uma carta de um leitor para o jornal
O Globo, publicada em 14/10/2018.
A posição do leitor diante da mortalidade citada é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

condenar o alto número de cesarianas realizadas;
indicar a cesariana como processo seguro;
protestar contra o abandono da saúde pública;
reprovar políticos pelos atos de corrupção praticados;
indicar caminhos para a mudança da grave situação.

18
“O problema da mortalidade materna vergonhosa no Brasil não é
a taxa de cesariana dita alta”.
A única afirmação inadequada em relação a essa frase inicial da
carta do leitor citada na questão anterior é:
(A) o “problema” é o grande número de mortes em partos no
Brasil;
(B) “mortalidade materna vergonhosa” alude ao grande número
de filhos de pais desconhecidos;
(C) “não é” contraria uma opinião difundida;
(D) “dita” mostra um distanciamento do autor da carta;
(E) “mortalidade materna” se refere exclusivamente à morte das
mães, e não dos bebês.

Assistente Social

20
“O Museu Nacional anunciou, nesta sexta-feira (19), que
conseguiu resgatar o crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo
das Américas. A peça é uma das mais emblemáticas do acervo
incendiado em 2 de setembro. O crânio foi encontrado
fragmentado, mas a restauração é possível, segundo os
cientistas. A reconstrução depende de repasse de verba do
Governo Federal para reabrir o laboratório do museu, que é
gerido pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)...”
(UOL Notícias, 20/10/2018)
A importância do achado se deve ao fato de:
(A) tratar-se de uma das poucas peças recuperadas do incêndio;
(B) permitir a continuidade das pesquisas;
(C) haver possibilidade de completa restauração;
(D) representar uma peça emblemática do museu;
(E) ser um dos fósseis mais antigos das Américas.
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21
A Constituição da República de 1988 dispõe que a assistência
social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e as ações governamentais
afetas a essa área serão organizadas com base em algumas
diretrizes, como a:
(A) habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, com
emprego dos recursos necessários da área social e de saúde,
e a segregação dessas pessoas à vida comunitária;
(B) adesão prévia obrigatória ao regime geral de previdência, de
caráter contributivo, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial do sistema;
(C) centralização político-administrativa, cabendo a coordenação
e normas gerais aos Municípios, e a execução dos respectivos
programas às esferas estadual e federal;
(D) participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas e no controle das
ações em todos os níveis;
(E) obrigatoriedade, aos Municípios e Estados, de vinculação a
programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco por
cento de sua receita tributária líquida.

22
João e José, respectivamente diretor e professor de escola
municipal, presenciaram, no interior da unidade escolar, a
genitora do aluno Davi, de 8 anos, praticar atos de maus-tratos
contra a criança. Imediatamente, os agentes públicos municipais
elaboraram certidão narrando os fatos e comunicaram às
autoridades competentes.
O ato administrativo praticado por João e José possui o atributo da:
(A) presunção de veracidade de seu conteúdo, que admite prova
em sentido contrário;
(B) executoriedade, que possibilita ao diretor destituir
imediatamente o poder familiar da genitora de Davi;
(C) autotutela, que permite ao diretor decretar a inversão da
guarda do menor;
(D) imperatividade, que produz efeitos somente após a
confirmação pela autoridade judiciária;
(E) precaução, que objetiva provocar o conselho tutelar a
decretar a prisão da genitora de Davi.

FGV – Projetos

23
Como consequência da precariedade do sistema de educação, da
concentração de renda e do déficit habitacional, o processo de
exclusão social pode ser evidenciado nos Municípios pelo
aumento da população em situação de rua.
O poder público encontra grande dificuldade para atuar nesse
tema, mas é certo que qualquer política pública adotada deve se
pautar pelo respeito ao princípio constitucional fundamental da:
(A) intervenção do Estado no âmbito nacional e em suas relações
internacionais, para erradicação da pobreza global;
(B) tutela aos valores sociais do trabalho e da vedação à livre
iniciativa, para garantir a soberania do Estado democrático;
(C) dignidade da pessoa humana, considerado o núcleo essencial
do constitucionalismo moderno;
(D) proteção aos hipossuficientes, que possuem gratuidade na
habitação coletiva, no transporte público e no sistema de
saúde;
(E) internação compulsória, como regra, de pessoas que
permaneçam em via pública por mais de 48 horas.

24
Agentes públicos municipais realizam vistorias e fiscalizações em
casas e comércios da cidade, com o objetivo de eliminar os
criadouros do mosquito Aedes aegypti, que causa doenças como
dengue, chikungunya e zika.
A política pública descrita está calcada no poder administrativo
que consiste na atividade da administração pública, que se
expressa por meio de seus atos concretos, de condicionar a
propriedade dos indivíduos, mediante ações fiscalizadoras,
preventivas e repressivas, chamado poder:
(A) disciplinar, que estabelece regras gerais para o uso da
propriedade privada;
(B) hierárquico, que se evidencia pela superioridade
administrativa e funcional dos agentes da área da saúde;
(C) regulamentar, que fixa normas aplicáveis em casos concretos
e predeterminados em matéria de saúde pública;
(D) de polícia, que está calcado no fundamento da supremacia
geral do interesse público;
(E) normativo, que excepciona os agentes de segurança pública,
em qualquer hipótese, a observar a inviolabilidade domiciliar.

25
No ano em que a Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”, completa 30
anos, merece especial homenagem o título que trata dos direitos
e garantias fundamentais.
Nesse sentido, o texto constitucional dispõe que é:
(A) permitida a manifestação do pensamento, sendo fomentado
o anonimato, para se evitarem retaliações;
(B) vedada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis
e militares de internação coletiva;
(C) livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e
de comunicação, independentemente de censura ou licença;
(D) inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
fomentada atividade política e partidária nos cultos
religiosos;
(E) assegurado a todos o acesso à informação, sendo vedado o
resguardo do sigilo da fonte, inclusive quando necessário ao
exercício profissional.

Assistente Social
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Serviço público é toda atividade executada de forma direta ou
indireta pelo Estado e usufruída pelos cidadãos, gozando de
prerrogativas decorrentes da supremacia do interesse público.
Dentre os princípios específicos do serviço público, o
ordenamento jurídico estabeleceu o da:
(A) modicidade das tarifas, segundo o qual o serviço público deve
ser prestado aos hipossuficientes de forma gratuita e
universal;
(B) pessoalidade, segundo o qual o serviço público deve ser
prestado em benefício a um círculo social previamente
definido em lei;
(C) continuidade, segundo o qual o serviço público, em regra,
não deve sofrer interrupções e deve ser prestado de forma
permanente;
(D) isonomia formal, segundo o qual o preço público cobrado
para prestação do serviço deve ter valor progressivo, de
acordo com a capacidade contributiva do usuário;
(E) onerosidade, segundo o qual o serviço público é remunerado
mediante tarifa e, em caso de inadimplemento do usuário,
pode ser suspenso independentemente de aviso prévio.

Em matéria de organização político-administrativa dos entes
federativos, a Constituição da República de 1988 estabelece que
compete aos Municípios:
(A) cuidar privativamente da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia dos direitos das pessoas portadoras de
deficiência, e legislar sobre seguridade social;
(B) manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado, programas de educação infantil e de ensino
fundamental;
(C) editar legislação concorrentemente com os Estados sobre
educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia,
pesquisa, desenvolvimento e inovação;
(D) exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões
públicas e de programas de rádio e televisão, com prévia
participação da sociedade civil;
(E) legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, com
ampla participação da sociedade civil, inclusive por meio de
audiências públicas.

27
Maria deu entrada em requerimento administrativo de
internação de sua mãe, Ângela, de 95 anos, em instituição
municipal de longa permanência para idosos, alegando apenas
sua avançada idade. Após estudo técnico feito pela equipe
multidisciplinar do Município (com psiquiatra, psicólogo e
assistente social), verificou-se que a idosa Ângela está em pleno
gozo de sua capacidade civil, com boas condições de saúde e
consegue gerir adequadamente seus proventos de
aposentadoria.
Assim sendo, o agente público competente indeferiu o pedido de
acolhimento da idosa, eis que os requisitos legais não estavam
presentes, praticando um ato:
(A) jurídico disciplinar, pois o agente público aplica a sanção
disciplinar de internação quando há infração à lei;
(B) jurídico declaratório, pois o agente público tem o poder-dever
de declarar a sanidade mental dos cidadãos;
(C) jurisdicional plural, pois vários agentes públicos contribuíram
para o ato;
(D) administrativo vinculado, pois o agente seguiu os ditames
previstos em lei, sem margem discricionária de escolha;
(E) administrativo hierárquico, pois o agente público está em
situação hierarquicamente superior ao particular.

Assistente Social

29
Licitação pode ser conceituada como o procedimento
administrativo destinado à escolha de pessoa a ser contratada
pela Administração Pública ou a ser beneficiada por ato
administrativo singular, no qual são assegurados tanto o direito
dos interessados à disputa, como a seleção do beneficiário mais
adequado ao interesse público.
Nesse sentido, o ordenamento jurídico estabelece como princípio
específico da licitação o:
(A) da seleção da proposta mais célere para a Administração
Pública;
(B) do tratamento diferenciado de natureza comercial e
trabalhista entre empresas brasileiras e estrangeiras;
(C) da prioridade para sociedades anônimas;
(D) do julgamento subjetivo do certame;
(E) da vinculação ao instrumento convocatório.
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Em matéria de orçamento público, observe os conceitos das
principais leis que formam seu tripé.
I. Estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano
seguinte e, para tal, fixa o montante de recursos que o governo
pretende economizar, traça regras, vedações e limites para as
despesas dos Poderes, autoriza o aumento das despesas com
pessoal etc;
II. Define o planejamento que indica quanto e onde gastar o
dinheiro público no período de um ano, com base no valor total
arrecadado pelos impostos;
III. Dispõe sobre o planejamento de médio prazo, identificando as
prioridades para o período de quatro anos e os investimentos de
maior porte.
As leis definidas acima são chamadas, respectivamente, de:
(A) Lei Tributária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano
Plurianual;
(B) Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e
Plano Plurianual;
(C) Lei Orçamentária Anual, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei
de Diretrizes Orçamentárias;
(D) Plano Plurianual, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de
Diretrizes Orçamentárias;
(E) Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

FGV – Projetos

Conhecimentos Específicos
31
Uma das atribuições da Secretaria de Assistência Social e Direitos
Humanos (SASDH), no âmbito do SUAS NITERÓI, é:
(A) estabelecer critérios e condicionalidades para acesso aos
projetos e programas ofertados;
(B) elaborar diagnósticos, estudos, normas e projetos de
interesse da assistência social;
(C) promover atividades participativas e de controle social,
estimulando usuários e familiares;
(D) efetuar o pagamento dos auxílios natalidade, funeral e
reclusão;
(E) buscar estabelecer parcerias público-privadas para executar
programas educacionais.

32
No que diz respeito à violência contra a criança e o adolescente, é
correto afirmar que:
(A) o assistente social deve abster-se de registrar em prontuário
os relatos de maus-tratos, a fim de manter o sigilo
profissional e evitar constrangimentos para a criança ou
adolescente;
(B) mediante a suspeita de abuso sexual, o assistente social
deverá informar o caso imediatamente a um Conselho
Tutelar, omitindo o fato da família, pois o abuso pode ter se
originado lá;
(C) a caracterização da existência de negligência em relação à
criança ou ao adolescente necessita dos critérios de
cronicidade e omissão;
(D) em situações de exploração sexual de crianças e
adolescentes, o assistente social deve limitar-se a informar ao
Ministério Público a existência dessa prática;
(E) crianças e adolescentes em conflito com a lei estão
impedidos do convívio familiar até que o ato delituoso seja
julgado.

33
No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) inclui-se
a execução de ações de:
I. vigilância nutricional e orientação alimentar;
II. vigilância epidemiológica;
III. saúde do trabalhador.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
(A) somente I;
(B) somente II;
(C) somente I e II;
(D) somente II e III;
(E) I, II e III.

Assistente Social
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37

A assistente social Isabel acompanha um adolescente que está
em medida socioeducativa de internação. Após vários
atendimentos, estudos e análises, ela deverá emitir um
documento que subsidiará uma decisão do juiz a respeito da
suspensão do regime de internação desse menor.
Trata-se do seguinte instrumento:
(A) estudo de caso;
(B) agenda de tratamento;
(C) diagnóstico social;
(D) análise situacional;
(E) laudo social.

A Constituição da República de 1988, ao instituir a Seguridade
Social, coloca a Assistência Social, diferentemente de suas
matrizes anteriores, em um outro patamar, que é o da:
(A) fragmentação;
(B) condicionalidade;
(C) benesse;
(D) universalização do acesso;
(E) filantropia social.

35
O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) gere as ações na
área de assistência social, que fica organizada sob a forma de
um sistema descentralizado e participativo, com os seguintes
objetivos:
I. integrar a rede pública e privada de serviços, programas,
projetos e benefícios de assistência social;
II. estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios;
III. implementar a gestão do trabalho e a educação permanente
na assistência social.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
(A) somente I;
(B) somente II;
(C) somente I e II;
(D) somente II e III;
(E) I, II e III.

38
A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos
princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição
peculiar da pessoa em desenvolvimento (Estatuto da Criança e do
Adolescente).
No trabalho com esses adolescentes, ao elaborar um estudo
social, o assistente social deve considerar:
I. o estabelecimento de medidas de controle e fiscalização do
adolescente pelos outros técnicos;
II. a execução de um plano de trabalho durante a permanência do
adolescente na instituição;
III. o caráter pedagógico e ressocializador da pena.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
(A) somente I;
(B) somente II;
(C) somente I e II;
(D) somente II e III;
(E) I, II e III.

39
36
A pesquisa e o planejamento em Serviço Social são competências
profissionais, podendo servir tanto ao projeto crítico quanto ao
projeto conservador da profissão.
Trata-se de uma postura crítica na pesquisa e no planejamento:
(A) observar as demandas do mercado a fim de estabelecer
estratégias para atendê-las;
(B) realizar ações de determinação de objetivos, coleta de dados,
pesquisa empírica, exposição de resultados e conclusões que
viabilizem a aquisição de recursos;
(C) desenvolver atividades descoladas do cotidiano do trabalho
profissional, devendo ser empregadas somente quando
necessário;
(D) utilizar survey para determinar as demandas postas na
sociedade, esvaziando-as de conteúdo político;
(E) analisar, no exercício profissional, as múltiplas determinações
da realidade, articulando leis, tendências e configurações
conjunturais à dinâmica da sociedade e ao conhecimento
acumulado.

Assistente Social

A prática profissional do assistente social experimenta o impacto
das transformações sociais, notadamente aquelas ocorridas a
partir da ofensiva neoliberal e da acumulação flexível.
Essa conjuntura, segundo Yazbek (2014), interpela o Serviço
Social em três dimensões:
(A) trabalho profissional; formação profissional;
ética
profissional;
(B) novas manifestações da questão social; redefinição do
sistema de proteção social; mediações ideológicas;
(C) ampliação da cidadania; universalização das políticas sociais;
defesa do Projeto Ético-Político;
(D) teórico-metodológica; técnico-operativa; político-organizativa;
(E) mundo do trabalho; empregabilidade; inclusão social.

40
O Código de Ética do Assistente Social de 1986 foi o primeiro a
romper com a concepção conservadora da profissão,
expressando uma grande conquista.
Mas foi no Código de Ética de 1993 que o valor ético-político
central da profissão passou a ser o(a):
(A) marxismo;
(B) proteção social;
(C) democracia;
(D) liberdade;
(E) compromisso com a classe trabalhadora.
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41

45

De acordo com a doutrina neoliberal, o funcionamento do Estado
deve se adequar às exigências de seus preceitos econômicos e
políticos, tendo como metas primordiais:
(A) reduzir o funcionamento e os custos na máquina pública,
priorizando o investimento em setores econômicos privados
estratégicos;
(B) implementar políticas de pleno emprego, a fim de dinamizar
a produção e o consumo;
(C) planejar estratégias de enfrentamento da questão social a
partir do protagonismo do Estado em conjunto com a
sociedade civil;
(D) valorizar os serviços e as políticas sociais públicas estatais, a
fim de desonerar o trabalhador, o que ocasiona uma melhora
na produção;
(E) estabelecer planos e projetos que viabilizem o aumento da
governabilidade frente à escassez de recursos.

A assistente social Paula trabalha em um hospital e atende Isabel,
uma jovem de 14 anos, dependente de crack.
Ela avalia que a jovem deve ser encaminhada a uma Unidade de
Acolhimento. Paula sabe, também, que o acolhimento será
definido pela equipe do:
(A) Conselho Tutelar da Região Administrativa mais próxima;
(B) hospital no qual a adolescente foi atendida;
(C) Centro de Atenção Psicossocial de referência;
(D) Núcleo de Apoio à Saúde da Família do território;
(E) Centro Especializado de Assistência Social.

42
De acordo com Sposati (2009), no âmbito da assistência social, é
somente com a promulgação da Constituição da República de
1988 que passa a existir um(a):
(A) legislação específica;
(B) inserção do assistente social;
(C) orçamento participativo;
(D) concepção nacional;
(E) conjunto de profissionais especializados.

46
Para a aplicação de sua política, o SUAS NITERÓI considera as
especificidades de várias dimensões, entre as quais a:
(A) educacional;
(B) financeira;
(C) de diversidade sexual;
(D) patrimonial;
(E) de saúde.

47

Como componente da Seguridade Social, a Assistência Social
constitui-se em uma política social:
(A) securitária;
(B) não contributiva;
(C) compulsória;
(D) retributiva;
(E) público-privada.

Levando em consideração a especificidade e a complexidade
inerentes aos programas sociais, é necessário, em seu
planejamento, elaborar projetos bem definidos e delimitados, os
quais devem conter:
(A) alternativas de ação, visando àquelas que podem alcançar
melhores resultados, mesmo que mais onerosas;
(B) previsão dos recursos financeiros que serão necessários,
ainda que superdimensionados;
(C) critérios de acompanhamento flexíveis, de acordo com o
contexto;
(D) definição sobre os problemas, objetivos, métodos e
instrumentos utilizados e sobre o público a ser beneficiado;
(E) etapas
de
desenvolvimento
que
permitam
o
acompanhamento e a manifestação dos futuros usuários.

44

48

A Lei de Regulamentação Profissional do Assistente Social no
Brasil:
(A) altera a denominação dos órgãos de fiscalização do exercício
profissional, transformando-os em uma entidade com
personalidade jurídica e forma federativa, com o objetivo de
disciplinar e defender o exercício profissional;
(B) marca um profundo retrocesso para a profissão, pois não
abarca a realidade profissional e social na qual o assistente
social está inserido na contemporaneidade;
(C) permite que a expressão “Serviço Social” seja utilizada por
instituições cuja natureza implique serviços sociais, desde que
possuam caráter público;
(D) compreende o Serviço Social Clínico como uma modalidade
de atendimento liberal, cuja prática somente poderá ser
facultada aos assistentes sociais que comprovarem ter
realizado curso de Psicanálise;
(E) institui o Exame de Proficiência em todo o território nacional,
com provas a serem realizadas anualmente, tendo sua
aprovação vinculada à concessão da autorização para atuar
como assistente social.

De acordo com o Código de Ética do Assistente Social, o
cancelamento da inscrição profissional poderá ocorrer:
(A) por ocasião da aposentadoria do profissional;
(B) quando
o
profissional
estiver
comprovadamente
desempregado há mais de cinco anos;
(C) caso o profissional esteja respondendo a processo ético e/ou
disciplinar;
(D) se o inscrito estiver impedido definitivamente de exercer a
profissão, por motivo de incapacidade física ou mental;
(E) na ausência de pagamento de anuidade por um prazo
superior a três anos.

43

Assistente Social
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49

54

No que diz respeito à Política Nacional de Assistência Social
(PNAS), a normatização e a padronização do emprego e da
divulgação da identidade visual do SUAS cabem ao(à):
(A) diretoria da Secretaria de Assistência Social;
(B) setor de comunicação e arte;
(C) superintendência de gestão do SUAS;
(D) instância coordenadora;
(E) conselho tripartite da Assistência Social.

Os princípios e valores presentes no PEP colidem frontalmente
com uma prática profissional:
(A) emancipadora;
(B) criativa;
(C) pragmática;
(D) competente;
(E) crítica.

55
50
De acordo com o SUAS NITERÓI, benefícios eventuais são
provisões suplementares e provisórias prestadas aos indivíduos e
às famílias em virtude de:
(A) surtos e epidemias;
(B) violência doméstica;
(C) calamidade pública;
(D) suporte escolar;
(E) segurança alimentar.

A chegada do neoliberalismo no Brasil se deu, em grande parte,
por meio da implementação das medidas de ajuste indicadas pelo
Consenso de Washington.
No que diz respeito à área social, essas medidas representaram o(a):
(A) ampliação dos direitos de cidadania;
(B) centralidade das políticas sociais na saúde;
(C) compromisso do Estado com a proteção social;
(D) exponenciação da questão social;
(E) aumento da taxa de emprego.

51

56

A concessão de benefícios eventuais deve levar em consideração
os adventos de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e
familiar, que podem decorrer do(a):
(A) discriminação por raça ou orientação sexual;
(B) dependência de crack;
(C) estigma e preconceito em função de doenças infecciosas;
(D) ausência de documentação;
(E) desemprego.

No que se refere ao planejamento da ação do Serviço Social em
uma política pública, o assistente social deve considerar,
prioritariamente:
(A) o grau de necessidade dos usuários;
(B) os movimentos sociais e sua relação com a política;
(C) as parcerias público-privadas;
(D) a universalidade dos direitos;
(E) o poder aquisitivo dos usuários.

52

57

Um projeto social que visa ao atendimento das necessidades
mais evidentes dos usuários deverá:
(A) prever a prestação de contas no que diz respeito à utilização
dos recursos dispensados, demonstrando capacidade técnica
gerencial e compromisso com os objetivos propostos;
(B) buscar eficiência econômico-administrativa, gastando menos
com as metas para os usuários e mais com os recursos
humanos;
(C) ignorar os impactos que o projeto poderá ter sobre os
usuários, em prol do atendimento às metas e resultados
estabelecidos;
(D) estabelecer que a avaliação, com a apresentação de seus
resultados, somente será realizada ao final da execução do
projeto;
(E) realizar estudos sobre os usuários a serem beneficiados,
levando em consideração os conhecimentos fornecidos pelos
gestores, independentemente do público-alvo.

Segundo a Resolução do CFESS, é vedada a realização de terapias
associadas ao título e/ou ao exercício profissional do assistente
social, uma vez que não constituem sua atribuição e
competência.
Nesse sentido, consideram-se como terapias individuais, grupais
e/ou comunitárias:
I. atividades profissionais e/ou clínicas com fins medicinais,
curativos, psicológicos e/ou psicanalíticos que atuem sobre a
psique;
II. atendimento a famílias ou usuários com base na Teoria
Sistêmica;
III. intervenção profissional que visa a tratar problemas
somáticos, psíquicos ou psicossomáticos, suas causas e seus
sintomas.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
(A) somente I;
(B) somente II;
(C) somente I e III;
(D) somente II e III;
(E) I, II e III.

53
De acordo com o Sistema Único de Saúde (SUS), o atendimento e
a internação domiciliares serão realizados por:
(A) médico especializado;
(B) agente comunitário de saúde;
(C) equipe multidisciplinar;
(D) paramédico;
(E) equipe de saúde.
Assistente Social
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62

No que diz respeito à Rede de Atenção Psicossocial no âmbito do
Sistema Único de Saúde, um de seus componentes constituintes
é a Atenção de rgência e Emergência, formada pelo seguinte
ponto de atenção:
(A) sala de estabilização;
(B) equipe de Consultório na Rua;
(C) Centros de Atenção Psicossocial;
(D) unidade de acolhimento;
(E) leitos de psiquiatria em Hospital Geral.

Aline é assistente social e trabalha em um CRAS em Niterói. No
que concerne aos beneficiários do Benefício de Prestação
Continuada (BPC) até os 18 anos de idade, de acordo com o SUAS
NITERÓI, compete:
(A) identificar aqueles que estão na escola e aqueles que estão
fora da escola;
(B) empreender busca ativa para fazer o diagnóstico de saúde
dessa população;
(C) realizar visitas domiciliares, a fim de verificar o ambiente
familiar;
(D) estabelecer parceria com empresas para conveniá-las ao
Programa Jovem Aprendiz;
(E) entrevistar amigos e vizinhos, estabelecendo a rede
comunitária do usuário.

59
O Projeto Ético-Político (PEP) é um dos principais instrumentos da
profissão em sua vertente hegemônica.
O PEP é composto por:
(A) conjunto CFESS/CRESS e ENESSO;
(B) Federação Nacional de Assistentes Sociais e suas
representações locais;
(C) Código de Ética, Diretrizes Curriculares e Lei de
Regulamentação da Profissão;
(D) instituições de ensino públicas e privadas;
(E) Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de
Assistência Social e Conselho Nacional da Previdência.

60
No processo de formação profissional do assistente social, o
estágio supervisionado é um componente fundamental, pois
permite apreender a realidade social em sua concretude, nela
identificando as expressões da questão social.
Nesse sentido, o estágio supervisionado é considerado como um
espaço de:
(A) substituição de mão de obra profissional nas rotinas
burocráticas;
(B) aprendizado das técnicas necessárias para atender às
demandas institucionais;
(C) articulação entre teoria, pesquisa e formação para o exercício
profissional;
(D) cumprimento da carga horária mínima exigida nas Diretrizes
Curriculares da profissão;
(E) ajuda aos profissionais supervisores no cumprimento de suas
metas institucionais.

61
Para requerer o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a
pessoa idosa e a pessoa com deficiência devem:
(A) estar interditadas judicialmente;
(B) gozar, também, de benefício previdenciário;
(C) ter nacionalidade brasileira, ou naturalizada, ou portuguesa;
(D) ser maiores de 16 anos de idade;
(E) apresentar atestado de pobreza.

Assistente Social

63
Lucas, assistente social de uma grande empresa, atende a
funcionária Penha. Esta relata que trabalhava em uma grande
sala junto com outros funcionários. Entretanto, a partir do
momento em que sua chefia imediata soube que ela era
portadora do HIV, foi transferida para outra sala, onde
permanece sozinha durante todo o expediente.
Lucas informa a Penha que essa conduta constitui:
(A) dolo;
(B) prevenção das infecções oportunistas;
(C) perversidade;
(D) direito do empregador;
(E) crime.

64
O planejamento estratégico vem sendo cada vez mais requisitado no
trabalho do assistente social – seja em instituições públicas ou
privadas, pois sua metodologia possui como um dos elementos o(a):
(A) contato direto com os usuários;
(B) contratação de assessores;
(C) análise institucional;
(D) utilização de planilhas eletrônicas;
(E) controle social.

65
Em um CRAS, o assistente social Antônio recebe Suzana, sobrinha
de Arnaldo, que tem 89 anos. Ela explica que é a única parente de
Arnaldo, mas não se encontra em condições de abrigá-lo, pois
seus recursos financeiros são muito limitados e acabou de ser
demitida.
Antônio deve informar Suzana que, nessas situações, o mais
aconselhável para Arnaldo é:
(A) abrigo;
(B) residir em comunidade para idosos;
(C) entidade de longa permanência;
(D) ficar com a própria família, mesmo sem recursos;
(E) casa asilo.
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66
A partir da década de 1970, o capitalismo entra em um novo
estágio, denominado por Harvey (1993) acumulação flexível, que
tem como um de seus pilares o(a):
(A) reestruturação produtiva;
(B) taylorismo;
(C) organização dos trabalhadores;
(D) ampliação das políticas sociais;
(E) americanismo-fordismo.

67
No Brasil, notadamente no que diz respeito às políticas sociais de
assistência, a família adquiriu centralidade.
Considerando o papel imputado à família sob a égide do
neoliberalismo, um dos motivos dessa centralidade reside no fato
de que ela funciona como uma unidade de:
(A) reprodução biológica;
(B) disseminação de ideologias;
(C) consumo;
(D) justiça social;
(E) fiscalização.

68
Em seus estudos sobre instrumentalidade, Guerra (1995) analisa
que as concepções que fetichizam os instrumentos e as técnicas –
especialmente na prática profissional do assistente social –
guardam a seguinte relação:
(A) pragmatismo/dialética;
(B) metodologismo/recusa de instrumentos;
(C) marxismo/holismo;
(D) modernidade/irracionalismo;
(E) racionalismo formal/positivismo.

69
A assistente social Laura está atuando como gestora. Ela precisa
ter acesso a um conjunto de ações e serviços de saúde
articulados em níveis de complexidade crescente, com a
finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, cuja
denominação é:
(A) mapa da saúde;
(B) rede de atenção à saúde;
(C) vigilância regional;
(D) controle das portas de entrada;
(E) comissão intergestores.

70
De acordo com a organização do SUS, para ser instituída, uma
Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de:
(A) controle social;
(B) atenção terciária;
(C) atenção psicossocial e odontológica;
(D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar;
(E) centro cirúrgico.

Assistente Social
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