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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

5 questões

Texto 1

(15 questões)
1. Assinale a alternativa correta, considerando o
texto 1.
a. (

Clarice Lispector, investigadora de intimidades
Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e a investiga profundamente, em busca do
que seria o próprio núcleo existencial dessas criaturas.
Utiliza para isso uma prosa rica em características poéticas – sonoridades, analogias, figuras de linguagem
– e a exposição do fluxo psicológico dos personagens.
Muitas vezes, eles adquirem a consciência do próprio
existir a partir de uma iluminação repentina produzida
por um fato aparentemente menor. Esse momento
crucial de descoberta de si mesmo e toda a solidão e
as dúvidas que essa descoberta revela ao ser humano
constituem os temas recorrentes da ficcionista.
Escrever é, assim, um processo de conhecimento
da realidade psicológica dos seres, essencialmente
emocional e intuitivo. E por meio dele se desvendam
segredos íntimos, desejos reprimidos, pensamentos
constrangedores, atinge-se a intimidade mais profunda. Esse mergulho na alma humana é marca de
muitos prosadores de nossos dias. Lygia Fagundes
Telles, Osman Lins, Ivan Ângelo, Samuel Rawet, Nélida
Piñon produzem textos que revelam alguma influência dos de Clarice, feiticeira das palavras.

b.

c.

d.

e.

) No início do texto, em “Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e
a investiga profundamente […]”, o pronome
sublinhado faz referência a Clarice Lispector.
( ) No segundo período do texto “Utiliza para isso
uma prosa rica em características poéticas […]”,
o sujeito é indeterminado, fato que se evidencia pela flexão verbal em 3a pessoa do singular.
( ) No último período do primeiro parágrafo, em
“as dúvidas que essa descoberta revela”, há um
caso de concordância verbal opcional: a forma
verbal “revela” poderia estar no plural concordando com “dúvidas”.
( X ) No início do segundo parágrafo, em “Escrever
é, assim, um processo de conhecimento da
realidade […]”, o termo sublinhado estabelece
uma relação de conclusão, podendo ser substituído por “portanto”.
( ) No segundo parágrafo, em “E por meio dele
se desvendam segredos íntimos, desejos
reprimidos, pensamentos constrangedores,
atinge-se a intimidade mais profunda”, os dois
segmentos sublinhados correspondem, respectivamente, a sujeito composto de “desvendam” e objeto direto de “atinge”.

Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/
clarice-lispector-investigadora-intimidades-634376.shtml.
Acesso: 15/fev/2014.
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2. Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto 1.
a. ( ) O texto descreve o estilo de uma série de
autores brasileiros que expressam, através da
literatura, detalhes de sua vida íntima.
b. ( ) Trata-se de uma carta aberta direcionada a
leitores que almejam conhecer a realidade
psicológica de Clarice Lispector.
c. ( ) Trata-se de um texto avaliativo, caracterizado
pelo uso de sonoridades, analogias e figuras
de linguagem, sobre a natureza nebulosa e
sombria de alguns personagens de Clarice
Lispector.
d. ( ) Trata-se de um texto narrativo que aborda
detalhes da biografia de Clarice Lispector,
bem como a influência que sua vida íntima
produziu sobre seus escritos literários.
e. ( X ) O texto discorre sobre o estilo ficcional e
intimista de Clarice Lispector, tomado como
referência para caracterizar outros escritores.

Texto 2
Olhei para o quarto onde eu me aprisionara e buscava
uma saída, desesperadamente procurava escapar, e
dentro de mim eu já recuara tanto que minha alma se
encostara até a parede – sem sequer poder me impedir, sem querer mais me impedir, fascinada pela certeza do ímã que me atraía, eu recuava dentro de mim
até a parede onde eu me incrustava no desenho da
mulher. Eu recuara até a medula de meus ossos, meu
último reduto. Onde, na parede, eu estava tão nua que
não fazia sombra.
LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro: Rocco,
2009. p. 63.

4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base nos textos 1 e 2.
(
(

3. Analise as afirmativas abaixo, considerando o
texto 1.
1. No primeiro parágrafo, o emprego de travessões indica um aposto enumerativo, podendo
ser substituído pelo uso de parênteses.
2. No segundo período do texto, “e a exposição
do fluxo psicológico dos personagens” funciona como oração coordenada aditiva.
3. Ao final do primeiro parágrafo, “que essa descoberta revela ao ser humano” funciona como
oração subordinada adjetiva restritiva.
4. No primeiro parágrafo, “profundamente”,
“repentina” e “aparentemente” funcionam
como adjuntos adverbiais de modo.
5. Ao final do primeiro parágrafo, em “constituem
os temas recorrentes da ficcionista”, o termo
sublinhado funciona como objeto indireto.
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 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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) O texto 2 ilustra o que o texto 1 designa como
“mergulho na alma humana”.
) No texto 2, percebe-se a presença da dimensão emotiva e psicológica do narrador, que
aparece em primeira pessoa.
) Os dois textos compartilham alguns aspectos:
discutem e exemplificam as características
da prosa poética e investigativa de Clarice
Lispector.
) O texto 2 contradiz as afirmações feitas no
texto 1, pois não narra fatos cotidianos, objetivos e tangíveis.
) O texto 2 apresenta vícios de linguagem, que
são considerados traços do estilo de Clarice,
conforme mencionado no texto 1.
) O texto 2 aproxima duas espacialidades, uma
exterior e outra interior, o que pode ser evidenciado nas passagens “Olhei para o quarto”
e “minha alma se encostara até a parede”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–F–F–V
V–F–V–F–F
F–V–F–V–V
F–F–V–F–V
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5. A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo,
considerando a norma culta da língua portuguesa.
1. Em “buscava uma saída”, o termo sublinhado
está funcionando como objeto direto.
2. Em “fascinada pela certeza do ímã que me
atraía”, o pronome oblíquo pode ser usado
encliticamente.
3. No último período do texto, há uma relação
de subordinação condicional representada
pela expressão “tão… que”.
4. Em “Eu recuara até a medula de meus ossos,
meu último reduto”, a vírgula é usada para
isolar um aposto.
5. Os vocábulos “já” e “até” seguem a mesma
regra de acentuação gráfica: são monossílabos tônicos terminados em “a” e “e”,
respectivamente.
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 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

Atualidades

5 questões

6. Num mundo em que são crescentes o consumo de
combustíveis e a dependência do petróleo, tiveram
grande importância notícias provenientes dos Estados
Unidos, a respeito da revolução na área energética
que está ocorrendo naquele país.
Assinale a alternativa que indica a causa dessa
revolução.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

O emprego da energia das marés.
O uso crescente da energia nuclear.
O crescente emprego do gás de xisto.
A descoberta da energia nuclear “limpa”.
A diminuição do consumo de energia nas
grandes cidades, graças à “arquitetura verde”.

7. Em 2013, a Câmara dos Deputados esteve sob a
mira dos holofotes. O Pastor Marco Feliciano, eleito
para presidir uma das Comissões parlamentares, foi
alvo de graves acusações.
Assinale a alternativa que indica a Comissão para a
qual o Deputado foi eleito e as acusações que lhe
foram feitas.
a. (
b. (

) Comissão de Justiça. Racismo.
) Comissão de Constituição e Justiça.
Homofobia.
c. ( ) Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Homofobia e compra de votos.
d. ( X ) Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Homofobia e racismo.
e. ( ) Comissão de Relações Exteriores. Falta de
decoro parlamentar.

8. Protestos da comunidade repercutiram em todo o
país e tornaram conhecido o nome de “Amarildo”.
Assinale a alternativa que esclarece quem é Amarildo
e a razão desses protestos.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Pedreiro que desapareceu depois de um
tiroteio com um bando rival que controla os
pontos de venda de drogas da Comunidade
do Alemão.
( ) Policial que desapareceu em Copacabana,
depois de uma operação policial na
Comunidade da Rocinha.
( ) Líder comunitário que teria sido sequestrado
por ativistas do movimento dos sem-terra na
comunidade em que vivia.
( ) Líder dos protestos contra a construção da
usina de Belmonte. Desapareceu depois de
uma abordagem policial.
( X ) Ajudante de pedreiro que desapareceu depois
de uma abordagem policial na Comunidade
da Rocinha.
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9. Os Estados Unidos foram retratados na imprensa
iraniana, por muitos anos, como o “Grande Satã”, o
responsável pelos problemas que afligiam o mundo e,
em especial, a população daquele país.

10. Analise as afirmativas abaixo:
1. O Brasil, um país de proporções continentais,
tem a maior diversidade biológica do planeta.
2. Cerca de 50% do território brasileiro é considerado como área de preservação ambiental.
3. O crescimento da população e o desenvolvimento econômico fazem crescer a pressão
sobre a utilização dos recursos naturais.
4. O desenvolvimento sustentável é o grande
desafio para a sociedade e o governo
brasileiros.

O mundo surpreendeu-se com:
a. ( X ) O presidente iraniano Hassan Rouhani expressou vontade de buscar a reaproximação com
os Estados Unidos, logo após assumir o poder,
em agosto.
b. ( ) O presidente iraniano Hassan Rouhani, que
assumiu o poder em agosto, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e
reabriu a Embaixada Norte americana em
Teerã, fechada desde 2009 quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
c. ( ) O presidente iraniano Mohammad Khatami,
que assumiu o poder em 2013, reatou as
relações diplomáticas com os Estados Unidos
e reabriu a Embaixada norte-americana em
Teerã, fechada desde 2009, quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
d. ( ) O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad,
que assumiu o poder em 2013, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e
reabriu a Embaixada norte-americana em Teerã,
fechada desde 1979, quando foi invadida pelo
exército do ex-governante Rheza Pahlevi.
e. ( ) O presidente iraniano Ali Khamenei, o líder
religioso máximo Hassan Rouhani e o primeiro
ministro Mahmoud Ahmadinejad enviaram
emissários a Washington e Jerusalém, objetivando normalizar as relações diplomáticas e
econômicas com os Estados Unidos e Israel.

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

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

Noções de Informática

5 questões

11. O campo Cco, quando marcado para exibição,
presente na janela de redação de Novo E-mail, do MS
Outlook 2013 em português, tem a função principal de:
a. (

b.

c.

d.

e.

Página 6

( )
( )
(X)
( )
( )

) Enviar o e-mail com cópia a um ou mais destinatários, exibindo esses destinatários no cabeçalho do e-mail enviado.
( ) Enviar o e-mail a um grupo de destinatários
contidos em um mesmo endereço de e-mail
de grupo. Dessa forma, o endereço de e-mail
exibido será o e-mail do grupo e não de cada
destinatário membro do grupo.
( ) Enviar automaticamente uma cópia do e-mail
para o próprio remetente, de forma a manter um arquivo com todas as mensagens
enviadas.
( X ) Enviar uma cópia do e-mail a um ou mais
destinatários de forma oculta, isto é, sem exibir esses destinatários no cabeçalho do e-mail
enviado.
( ) Enviar automaticamente uma cópia do e-mail
para o administrador dos e-mails, para fins de
gerenciamento dos e-mails e verificação do
sucesso do envio.
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12. Considere duas células do MS Excel 2013 em
português, A1 e A2, cujo conteúdo é, respectivamente,
‘456’ e ‘123’.
A fórmula que alimenta a célula A3 dessa mesma planilha com o conteúdo de ‘123456’ é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

SOMA(A2;A1)
AGRUPAR(A1;A2)
AGRUPAR(A2;A1)
CONCATENAR(A1;A2)
CONCATENAR(A2;A1)

15. A solicitação para que as respostas a uma dada
mensagem do MS Outlook 2013 em português sejam
direcionadas para um endereço de e-mail específico
pode ser definida em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Novo E-mail  Inserir  E-mail de resposta
Novo E-mail  Opções  Atrasar Entrega
Novo E-mail  Mensagem  Responder para
Enviar/Receber  Direcionar respostas para
Exibição  Painel de pessoas  Direcionar respostas para

13. São ferramentas ou operações que podem ser
realizadas em um documento do MS Word 2013 em
português a partir da guia Design:
1. Marca d’água
2. Espaçamento entre parágrafos
3. Orientação da página
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

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

14. A guia Correspondências do MS Word 2013 em
português tem dentre suas atribuições:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Inserção e citação de referências bibliográficas.
Inserção de legendas e notas de rodapé.
Criação e envio de mala direta.
Criação e alteração de uma estrutura de
tópicos.
e. ( ) Definição das configurações de página.
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Conhecimentos Específicos
16. O SUAS, ao eleger a matricialidade sociofamiliar
como uma de suas bases estruturantes, organiza toda
a rede socioassistencial para o apoio às famílias, a fim
de assegurar a toda a população o direito à convivência familiar, seguindo o pressuposto de que para a
família prevenir, proteger e manter seus membros é
necessária a ação efetiva:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

do poder público.
do Poder Judiciário.
do Conselho Tutelar.
do Ministério Público.
das lideranças comunitárias.

17. Sobre o Plano Municipal (ou do Distrito Federal)
de Assistência Social, é correto afirmar:
a. ( ) O plano deve prever a oferta de serviços apenas na Proteção Social Básica.
b. ( ) É uma ferramenta obrigatória de gestão da
política de assistência social apenas na esfera
municipal.
c. ( ) Sua construção e implementação está prevista unicamente na Política Nacional de
Assistência Social.
d. ( ) No plano devem-se prever metas de longo
prazo que visam contribuir para uma melhor
gestão territorial.
e. ( X ) Constitui elemento estratégico para consolidação do SUAS, para a municipalização, para a
melhoria da qualidade dos serviços prestados
e para a universalização da rede de proteção
social.
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(25 questões)

18. O trabalho interdisciplinar é adotado como processo de trabalho no âmbito do SUAS, a partir da compreensão de que o principal objeto de ação da política
de assistência social – as vulnerabilidades e riscos
sociais – são complexos e multifacetados, exigindo
respostas diversificadas alcançadas por meio de ações
contextualizadas e para as quais concorrem contribuições construídas coletivamente.
Sobre esta temática, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Os profissionais da psicologia devem adotar
o atendimento psicoterapêutico no CRAS,
intervindo de forma a utilizar seus recursos
técnicos e teóricos.
( ) O trabalho em equipe pode negligenciar a
definição de responsabilidades individuais e
competências, identificando papéis e atribuições dentro da equipe interdisciplinar.
( ) O trabalho interdisciplinar exige que uma
equipe multiprofissional supere a abordagem
marxista, segundo a qual o trabalho de profissionais de diferentes áreas é enfocado como
uma atribuição específica e independente.
( X ) A interdisciplinariedade é um processo de trabalho recíproco, que proporciona um enriquecimento mútuo de diferentes saberes, que elege
uma plataforma de trabalho conjunta, por meio
da escolha de princípios e conceitos comuns.
( ) O processo interdisciplinar organiza e dinamiza a ação cotidiana da equipe de trabalho,
não sendo necessário o trabalho de uma coordenação, onde a própria equipe organiza suas
linhas de ação.

Estado de Santa Catarina

19. De acordo com o direito de convivência familiar e
comunitária (Estatuto da Criança e Adolescente – Lei
8.069/90, atualizado com a Lei 12.010/2009) é possível
afirmar que toda criança ou adolescente tem direito
de ser criado e educado no seio de sua família e,
excepcionalmente, em família substituta, assegurada
a convivência familiar e comunitária.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao tema.
( ) A colocação em família substituta far-se-á
apenas mediante guarda e adoção, independentemente da situação jurídica da criança e
do adolescente.
( ) Para colocação em família substituta, sempre
que possível, a criança ou o adolescente será
previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitando o estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida.
( ) Entende-se por família natural a comunidade
formada pelos pais ou qualquer deles e seus
descententes.
( ) O reconhecimento do estado de filiação é
direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, não podendo ser exercitado contra os
pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição,
observado o segredo de Justiça.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

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

20. De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, são medidas pertinentes aos pais ou
responsáveis:
a. ( X ) Destituição da tutela.
b. ( ) Encaminhamento apenas a programa oficial
de proteção à família.
c. ( ) Encaminhamento ao tratamento exclusivo de
psiquiatria.
d. ( ) Obrigação exclusiva de matricular o filho na
escola.
e. ( ) Inclusão apenas em programa comunitário de
auxílio e orientação ao tratamento de drogas.

21. Sobre as entidades de atendimento voltadas às
crianças e adolescentes, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Os programas de execução serão avaliados
apenas pelo Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente.
( X ) São responsáveis pelo planejamento e execução de programas de proteção e sócioeducativos destinados a criança e adolescentes.
( ) Apenas as entidades não-governamentais
deverão proceder a inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento no Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
( ) As entidades que mantêm programas de acolhimento institucional poderão, sempre que
quiserem, acolher crianças sem prévia determinação da autoridade competente.
( ) As entidades que desenvolvem programas
de internação não precisam preservar a identidade das crianças ou adolescentes, apenas
oferecer ambiente de respeito e dignidade.
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22. Sobre os tipos de violência, relacione corretamente as colunas abaixo:

23. A Assistência Social rege-se pelos seguintes
princípios:

Coluna 1 Tipo de violência

a. (

1.
2.
3.
4.
5.

Física
Sexual
Psicológica
Econômica ou Financeira
Institucional

b.

c.

Coluna 2 Descrição
( ) É aquela exercida nos/pelos próprios serviços
públicos, por ação ou omissão.
( ) É toda ação ou omissão que causa ou visa
causar dano a auto-estima, a identidade ou ao
desenvolvimento da pessoa.
( ) São todos os atos destrutivos ou omissões do
agressor que afetam a saúde emocional e a
sobrevivência dos membros da família.
( ) Ocorre quando uma pessoa, que está em condições de exercer poder em relação a outra,
causa ou tenta causar dano não acidental, por
meio da força física ou de algum tipo de arma
que pode provocar lesões externas.
( ) É toda a ação na qual uma pessoa em relação
de poder e por meio da força física, coerção
ou intimidação psicológica, obriga uma outra
ao ato sexual contra sua vontade.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

1–2–3–4–5
2–1–4–3–5
3–5–4–1–2
4–5–3–2–1
5–3–4–1–2
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d.

e.

) Divulgação ampla exclusivamente dos benefícios, serviços, programas e projetos sociais.
( ) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, respeitando apenas as equivalências
entre as populações urbanas e rurais.
( X ) Universalização dos direitos sociais, a fim
de tornar o destinatário da ação assistencial
alcançável pelas demais políticas públicas.
( ) Supremacia das exigências de rentabilidade
econômica sob o atendimento das necessidades sociais.
( ) Respeito apenas à dignidade do cidadão e
a sua autonomia, bem como a convivência
familiar e comunitária.

24. A gestão das ações na área da assistência social
fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de
Assistência Social (SUAS).
Assinale a alternativa que aponta de forma correta os
objetivos desse sistema.
a. (
b.
c.
d.

e.

) Integrar apenas os serviços, programas e
benefícios sociais da rede pública.
( ) Definir os níveis de gestão, respeitando apenas as diversidades municipais.
( ) Implementar exclusivamente a gestão do
trabalho na área da assistência social.
( ) Estabelecer as responsabilidades dos entes
federativos exclusivamente na regulação e
manutenção das ações de assistência social.
( X ) Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre
os entes federativos que, de modo articulado,
operam a proteção social não contributiva.
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25. Relacione as colunas abaixo, no que diz respeito
aos instrumentos operacionais da profissão de Serviço
Social.
Coluna 1 Instrumentos operacionais
1.
2.
3.
4.
5.

Estudo Social
Perícia Social
Relatório Social
Laudo Social
Parecer Social

26. A respeito dos elementos constitutivos de um
parecer social, é correto afirmar:
a. (
b.

c.

Coluna 2 Descrição
( ) É utilizado no meio judiciário como um
elemento de prova, com a finalidade de dar
suporte à decisão judicial, a partir de uma
determinada área do conhecimento – o
Serviço Social.
( ) É um processo metodológico específico do
Serviço Social, que tem por finalidade conhecer com profundidade, e de forma crítica, uma
determinada situação ou expressão da questão social.
( ) Diz respeito a esclarecimentos e análises,
com base em conhecimentos específicos do
Serviço Social, de uma questão ou questões
relacionadas a decisões a serem tomadas.
( ) Traduz-se na apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da
questão social.
( ) É uma avaliação, exame ou vistoria, solicitada
ou determinada sempre que a situação exigir um parecer técnico ou científico de uma
determinada área do conhecimento, que
contribua para o juiz formar a sua convicção
para tomada de decisão.

d.

e.

27. Para a realização de uma boa avaliação de políticas, programas e projetos sociais é necessário ter
objetividade, informações suficientes e utilizar métodos rigorosos para chegar a resultados válidos. Nesse
sentido o avaliador deve levar em consideração determinadas categorias.
Diante do exposto, assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1–2–3–4–5
2–1–4–3–5
4–1–5–3–2
4–3–5–1–2
5–3–1–2–4

) A elaboração do parecer social deve ter por
base somente a observação simples.
( ) O parecer social não deve ser encaminhado
aos setores solicitantes, mas permanecer no
prontuário do assistente social.
( ) O conteúdo não deve se basear em situações
previstas, porém deve haver coerência entre
os elementos constitutivos trabalhados e a
conclusão.
( X ) O profissional deverá perceber e distinguir
situações nas quais caberá ou não a emissão
do parecer social, inclusive emitindo-o por
iniciativa própria, se for o caso.
( ) O profissional deve pautar-se na história de
vida do usuário que compreende exclusivamente o tempo histórico do sujeito, priorizando o atendimento individual.

d.

e.

) A confiabilidade tem a ver apenas com a qualidade da informação colhida.
( X ) A validade exige que os instrumentos utilizados meçam realmente o que se tenta medir.
( ) Através da objetividade se tenta captar a realidade, mediante procedimento que proporcione que as ideias preconcebidas, e inclusive
os interesses, afetem os resultados da avaliação.
( ) A estabilidade pretende que os resultados
não variem com o avaliador, apenas com o
modo em que é efetuada a avaliação.
( ) A qualidade da informação é condição suficiente, enquanto a estabilidade é condição
necessária para a confiabilidade.
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28. Assinale a alternativa que apresenta corretamente informações sobre o processo sequencial de
tomada de decisões no que tange à avaliação de políticas públicas.

30. De acordo com o Código de Ética do Profissional
de Serviço Social, no que diz respeito às responsabilidades gerais do Assistente Social, constituem deveres
do Assistente Social:

a. ( ) Plano é a soma de programas que procuram
objetivos comuns, ordenam os objetivos
gerais e desagregam os objetivos específicos.
b. ( ) O plano dispõe as ações programáticas em
sequência temporal de acordo, exclusivamente da racionalidade técnica.
c. ( ) Programa é um conjunto de planos que perseguem os mesmos objetivos; estabelece as prioridades da intervenção, define o âmbito institucional e aloca os recursos a serem utilizados.
d. ( X ) Projeto é um empreendimento planejado que
consiste num conjunto de atividades inter-relacionadas e coordenadas para alcançar
objetivos específicos dentro dos limites de um
orçamento e de um período de tempo dados.
e. ( ) Uma vez localizadas no campo dos setores
sociais, é cumprida a sequência: planos, programas e projetos. Mesmo que o programa
esteja ausente, o plano e o projeto sempre
deverão estar presentes.

a. (

29. No que tange à Política Nacional de Saúde, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes
atribuições:
a. ( ) administração exclusiva dos recursos orçamentários destinados, em cada ano, à saúde.
b. ( X ) definição das instâncias e mecanismos de
controle, avaliação e de fiscalização das ações
e dos serviços de saúde.
c. ( ) elaboração restrita de normas técnicas e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde.
d. ( ) participação meramente da formulação da
política de proteção e recuperação do meio
ambiente.
e. ( ) para atendimento de necessidades coletivas,
decorrentes de situações de perigo iminente,
a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar
somente serviços de pessoas jurídicas.
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b.
c.
d.

e.

) Desagravo público por ofensa que atinja a sua
honra profissional.
( ) Preservar os arquivos e as documentações,
garantindo o sigilo profissional.
( ) Participação na elaboração e no gerenciamento das políticas sociais.
( ) Aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos princípios
deste Código.
( X ) Abster-se, no exercício da profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade e o policiamento dos
comportamentos.

31. Sobre o sigilo profissional, é correto afirmar:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Constitui meramente um dever do assistente
social o sigilo profissional.
( ) Em trabalho multiprofissional, em nenhum
momento poderão ser prestadas as informações colhidas pelo Assistente Social.
( ) A quebra do sigilo só é admissível quando se
tratar de situações cuja gravidade possa trazer
prejuízo exclusivamente aos usuários.
( X ) Protegerá o usuário em tudo aquilo que
o Assistente Social tome conhecimento
como decorrência do exercício da atividade
profissional.
( ) A revelação das informações poderá ser realizada pelo Assistente Social, de forma integral, tanto em relação ao assunto quanto ao
número de pessoas que delas devem tomar
conhecimento.
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32. Sobre penalidades, aplicação e cumprimento do
Código de Ética Profissional do Serviço Social, é correto afirmar:
a. ( ) Constitui infração disciplinar meramente o ato
de permitir que pessoas não inscritas no conselho exerçam a profissão.
b. ( X ) É dever do profissional denunciar ao Conselho
Regional de Serviço Social através de comunicação fundamentada, qualquer forma de
exercício irregular da profissão.
c. ( ) É permitido o exercício profissional do(a)
Assistente Social em instituições que, tendo o
objeto de Serviço Social, não estejam inscritas
no Conselho.
d. ( ) O Assistente Social deverá pagar regularmente,
a cada dois anos, o Conselho Regional de
Serviço Social.
e. ( ) As penalidades aplicadas aos Assistentes
Sociais que descumprirem as diretrizes do
Código de Ética serão, exclusivamente, a
multa, advertência pública e cassação do
registro profissional.

33. As Conferências de Assistência Social são instâncias que têm por atribuições a avaliação da política
de assistência social e a definição de diretrizes para
o aprimoramento do SUAS, ocorrendo no âmbito
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Sobre esta temática, é correto afirmar:
a. ( X ) A convocação das Conferências de Assistência
Social pelos conselhos de assistência social se
dará ordinariamente a cada quatro anos.
b. ( ) Para a realização das conferências é de responsabilidade exclusiva dos municípios
garantir os recursos necessários.
c. ( ) A participação dos delegados nas conferências deve ser assegurada, incluindo meramente o deslocamento e a alimentação.
d. ( ) Ao convocar a conferência caberá ao
Conselho de Assistência Social apenas elaborar as normas de seu funcionamento e constituir a comissão organizadora.
e. ( ) Cabe ao Conselho Municipal de Assistência
Social desenvolver de forma exclusiva a metodologia de acompanhamento e monitoramento das deliberações das conferências.

34. Em relação a avaliação de programas e projetos
sociais, é correto afirmar:
a. (
b.
c.

d.

e.

) Em função de quem realiza a avaliação são
realizadas apenas as internas e externas.
( ) No que se refere aos destinatários dos projetos,
dois são os tipos: administradores e técnicos.
( X ) Em função do momento em que se realiza e
dos objetivos que persegue são realizadas a
avaliação ex-ante, avaliação ex-post, avaliação
de processo e avaliação de impacto.
( ) Em função da escala do projeto existem apenas dois tipos de diferenças fundamentais:
estratégia de avaliação e lógica da avaliação.
( ) Em projetos de pequeno porte se utiliza a
avaliação dedutiva e em projetos de grande
porte, a indutiva.

35. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso,
por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS),
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a
prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde,
incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. (artigo15, Estatuto do Idoso).
Nesse sentido, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos,
gratuitamente, apenas os medicamentos de
uso continuado.
( X ) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar
pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
( ) A prevenção e a manutenção da saúde do
idoso serão efetivadas exclusivamente por
meio de cadastramento da população idosa
em base territorial e atendimento geriátrico e
gerontológico em ambulatórios.
( ) A manutenção da saúde do idoso é realizada
unicamente nas unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas
de geriatria e gerontologia social.
( ) Ao idoso internado é assegurado o direito a
acompanhante, devendo o órgão de saúde
proporcionar as condições adequadas para a
sua permanência em tempo parcial.
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36. De acordo com o Estatuto do Idoso, artigo 20,
todo idoso tem direito a educação, cultura, esporte,
lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que
respeitem sua peculiar condição de idade.
Sobre esse direito, é correto afirmar:
a. ( ) Os cursos especiais para idosos incluirão exclusivamente conteúdo relativo às técnicas de comunicação, para sua integração à vida moderna.
b. ( ) Os idosos participarão apenas de comemorações de caráter cívico, para transmissão de
conhecimentos e de fortalecimento da identidade cultural.
c. ( ) Nos currículos mínimos dos diversos níveis
de ensino formal serão inseridos conteúdos
exclusivos sobre o processo de envelhecimento, para propiciar a valorização do idoso.
d. ( ) Os meios de comunicação manterão espaços
especiais voltados para crianças e adolescentes apreenderem sobre o processo de
envelhecimento.
e. ( X ) O Poder Público criará oportunidades de
acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos
programas educacionais a ele destinados.

37. O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado
a Famílias e Indivíduos (PAEFI) é um serviço de apoio,
orientação e acompanhamento a famílias com um ou
mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.
É objetivo desse serviço:
a. ( X ) Contribuir para o fortalecimento da família no
desempenho de sua função protetiva.
b. ( ) Contribuir apenas no processo de incidência
de violação de direitos sociais.
c. ( ) Processar a inclusão das famílias exclusivamente no sistema de proteção social, conforme suas necessidades.
d. ( ) Contribuir meramente para restaurar a integridade e as condições de autonomia dos
usuários.
e. ( ) Propiciar o processo de fortalecer com os
padrões violadores de direitos no âmbito da
família.
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38. De acordo com o SUS, entende-se por saúde do
trabalhador, um conjunto de atividades que se destina,
através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos
trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos
riscos e agravos advindos das condições de trabalho,
abrangendo:
a. ( X ) assistência ao trabalhador vítima de acidentes
de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
b. ( ) participação, no âmbito de competência do
Sistema Único de Saúde (SUS), apenas em
estudos sobre controle dos riscos e agravos
potenciais à saúde existentes no processo de
trabalho.
c. ( ) participação, no âmbito de competência do
Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente na normatização das condições de produção, transporte e manuseio de substâncias,
de produtos, de máquinas e de equipamentos
que apresentam riscos à saúde do trabalhador.
d. ( ) informação apenas ao trabalhador sobre os
riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados
de fiscalizações, respeitados os preceitos da
ética profissional.
e. ( ) a garantia ao sindicato dos trabalhadores de
requerer ao órgão competente a interdição
exclusiva de máquina, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos
trabalhadores.

Estado de Santa Catarina

39. Sobre a gestão financeira do Sistema Único de
Saúde (SUS) a legislação estabelece que os recursos
serão depositados em conta especial, em cada esfera
de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos
respectivos Conselhos de Saúde.

40. Relacione as colunas abaixo, quanto à avaliação
de políticas, planos, programas e projetos sociais.
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.

Sobre esse assunto, é correto afirmar:
a. ( ) As autoridades responsáveis pela distribuição
da receita efetivamente arrecadada transferirão ostensivamente ao Fundo Nacional
de Saúde (FNS) os recursos financeiros correspondentes às dotações consignadas no
Orçamento da Saúde, meramente aos projetos a serem executados no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS).
b. ( ) Para o estabelecimento de valores a serem
transferidos aos Estados, será utilizada apenas a combinação dos seguintes critérios,
segundo análise técnica de programas e
projetos: perfil demográfico da região e perfil
epidemiológico da população a ser coberta.
c. ( X ) Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, de
outros Orçamentos da União, além de outras
fontes, serão administrados pelo Ministério da
Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.
d. ( ) Para o estabelecimento de valores a serem
transferidos ao Distrito Federal, será utilizado
apenas o seguinte critério, segundo análise
técnica de programas e projetos: características quantitativas e qualitativas da rede de
saúde na área.
e. ( ) Para o estabelecimento de valores a serem
transferidos aos Municípios, será utilizado,
meramente, o seguinte critério, segundo análise técnica de programas e projetos: desempenho técnico, econômico e financeiro no
período anterior.

Objetivo
Meta
Impacto
Insumos
Processos

Coluna 2
(

(
(

(
(

) São fluxos associados aos stocks que se
utilizam no processo de implementação do
projeto.
) É a situação que se deseja obter no final do
período de duração do projeto.
) Estão constituídos pelo conjunto de atividades que se realizam para tentar atingir o objetivo procurado.
) É definido como um resultado dos efeitos de
um projeto.
) Um objetivo temporal, espacial e quantitativamente dimensionado.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1–2–5–3–4
2–3–5–1–4
3–1–2–4–5
4–1–5–3–2
4–3–5–1–2
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