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Edital nº 1/2015
Técnicos-Administrativos em Educação

Caderno de Provas
Questões Objetivas
Assistente Social
Instruções
1 Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2 Após a autorização para o início da prova, confira-a, com a máxima atenção, observando
se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua
compreensão.
3 A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, não podendo o candidato retirar-se
com a prova antes que transcorram 2 (duas) horas do seu início.
4 A prova é composta de 60 (sessenta) questões objetivas.
5 As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no Cartão Resposta a ser
entregue ao candidato. Lembre-se de que para cada questão objetiva há APENAS UMA
resposta.
6 O cartão-resposta deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica (tinta
azul ou preta).
7 A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem,
portanto, esclarecimentos.
8 O Candidato deverá devolver ao Fiscal o Cartão Resposta, ao término de sua prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 01
1 Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas.
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo.
Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los
para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros.
5 Porque a essência dos pássaros é o voo.
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros
em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não
podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado.
Só pode ser encorajado.
(Rubem Alves)

TEXTO 02
Entrevista com Marcos Magalhães – A Gazeta 11/07/2015, por Maíra Mendonça
1 “Qualquer ambiente deve ser visto como uma oportunidade de educar”
Empresário que ajudou a desenvolver a metodologia do Escola Viva garante que o projeto
vai se revelar um modo eficaz de aprendizado.
“Eu aposto mil por um que sim”. Com essas palavras, Marcos Magalhães, presidente do
5 Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) garantiu que, após instituído no
Estado, o projeto Escola Viva irá vencer a resistência de professores e alunos. E mais: vai
se revelar “um modo eficaz de aprendizado”.
O Instituto que ele preside desenvolveu a metodologia do programa de ensino médio
integral, que será implantado pelo governo do Espírito Santo com o nome Escola Viva.
10 A primeira aplicação do projeto, elaborado por dois anos, ocorreu em 2004 no Ginásio de
Pernambuco. De lá para cá, a iniciativa tornou-se política pública não só no estado de
origem (onde 320 escolas já incorporaram a ideia), como em outros estados. Na rede
municipal de Vitória, três escolas já aplicam o método.
Essa semana, Marcos esteve no Estado para discutir a implantação do Escola Viva. Em
15 entrevista ao jornal A Gazeta ele criticou o modelo de ensino médio do país e destacou a
importância de ensino integral de qualidade, voltado para a formação do jovem enquanto
protagonista de suas decisões. (...)
Qual o principal objetivo do projeto?
Quando se fala em formar crianças e jovens, identificamos competência cognitiva (as
20 disciplinas que historicamente são ensinadas), mas existe outra dimensão relevante, que
[1]

era deixada de lado, e que incorporamos na nossa escola: são as competências
socioemocionais. Isso significa trabalhar o desenvolvimento de atividades como a
capacidade analítica, o pensamento crítico e o trabalho em equipe. Nós juntamos essas
coisas, criando o que chamamos de projeto de vida: a capacidade do jovem decidir,
25 planejar seu futuro e assegurar que terá sucesso nessa direção. Para isso desenhamos um
conjunto de disciplinas eletivas, além de aulas, atividades e iniciação científica.

01 A leitura dos dois textos NÃO permite afirmar que
a) no texto I, há predomínio de linguagem figurada e metafórica, enquanto no texto II, há uma
linguagem mais informativa e denotativa.
b) no texto I, há a presença da função poética da linguagem, enquanto no texto II, predomina a
função referencial.
c) no texto I, a intenção é comparar tipos de escola, enquanto no texto II é analisar a razão da
decadência do modelo escolar vigente e a necessidade de se implantar a Escola Viva.
d) o texto I tem a pretensão de apontar que tipo de alunos se quer formar (passivos ou
questionadores - conforme a prática da escola), enquanto o texto II apresenta a proposta e a visão
de uma escola em que o aluno tenha capacidade de fazer escolhas para o seu futuro.
e) a Escola Viva, de que trata o texto II, pode ser comparada ao que, no texto I, é referenciado
como “escolas que são asas”.

02 Confrontando o Texto I com o Texto II, NÃO se pode afirmar que:
a) Na escola “asa” há valorização do tradicional.
b) Na escola “asa” desenvolvem-se competências socioemocionais.
c) Na escola “gaiola”, há um tipo de projeto de vida.
d) Na escola “gaiola”, identificam-se competências cognitivas.
e) Na escola “asa”, valoriza-se o trabalho em equipe.

03 Leia as afirmativas abaixo.
I – Em: “... que ajudou a desenvolver a metodologia do Escola Viva...” (Texto II, linha 02),
verifica-se um caso de concordância ideológica na expressão em destaque.
II – Em: “... voltado para a formação do jovem enquanto protagonista de suas decisões.” (Texto
II, linhas 16 e 17), a apalavra destacada introduz ideia de tempo.
III – O trecho “... a capacidade do jovem decidir, planejar...” (Texto II, linha 24), para melhoria
da coesão, deveria receber a inclusão da preposição de (a capacidade do jovem de decidir...)
Está CORRETO o que se afirma APENAS em
[2]

a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) I e III.

04

Marque a opção que NÃO pode substituir engaiolados em “Engaiolados, o seu dono pode
levá-los para onde quiser.” (Texto I, linha 03)
a) Como estão engaiolados...
b) Estando engaiolados...
c) Mesmo engaiolados...
d) Por estarem engaiolados...
e) Uma vez engaiolados...

05

Em “...mas existe outra dimensão relevante...” ( Texto II, linha 20), a palavra em destaque
NÃO pode ser substituída por
a) no entanto.
b) entretanto.
c) não obstante.
d) contudo.
e) em vista disso.

06 “Competências socioemocionais” (Texto II, linhas 21 e 22)

NÃO podem ser entendidas como

a) consciência social.
b) capacidade de resolver conflitos.
c) capacidade de lidar com diferentes situações.
d) capacidade de se relacionar com o outro.
e) capacidade de memorização e aprendizagem.

07

Considerando que o texto II foi publicado no dia 11 de julho, um sábado, e apresenta uma
entrevista feita no decorrer daquela semana, marque a afirmativa correta, com relação ao trecho
“Essa semana, Marcos esteve no Estado para discutir a implantação do Escola Viva.”.
a) O período de tempo referenciado no trecho é o passado.
b) As formas verbais utilizadas no trecho indicam fatos passados e finalizados.
c) O trecho deveria ser iniciado com nesta em vez de essa.
d) A semana deveria ser referenciada por aquela, já que o texto pode ser lido posteriormente.
e) O trecho apresenta uma indicação de estado passado e uma finalidade.
[3]

08 A expressão “de lá para cá” (Texto II, linha 11)
a) marca o início e o fim de um período de tempo.
b) informa sobre tempo concomitante.
c) inclui informação sobre celeridade.
d) funciona como indicador de tempo instantâneo.
e) indica período de tempo indeterminado.

09

Marque a opção em que o trecho destacado do texto exerce função sintática diferente dos
demais.
a) “que ajudou a desenvolver a metodologia do Escola Viva” (Texto II, linha 02)
b) “que o projeto vai se revelar um modo eficaz de aprendizado” (Texto II, linhas 02 e 03)
c) “onde quiser” (Texto I, linha 04)
d) “que elas amam” (Texto I, linha 06)
e) “onde 320 escolas já incorporaram a ideia” (Texto II, linha 12)

10 Marque a opção em que a parte retirada do texto é INCORRETAMENTE analisada.
a) “para que os pássaros desaprendam a arte do voo” (Texto I, linha 02) – representa finalidade.
b) “Porque a essência dos pássaros é o voo.” (Texto I, linha 05) – é uma explicação.
c) “porque o voo já nasce dentro dos pássaros.” (Texto I, linha 08) – é uma explicação.
d) “após instituído no Estado” (Texto II, linha 05 e 06) – traz ideia de tempo.
e) “Quando se fala em formar crianças e jovens” (Texto II, linha 19) – traz ideia de tempo.

.

[4]

MATEMÁTICA
11 Na sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, ..., o próximo número seria:
a) 9
b) 11
c) 12
d) 13
e) 15

12 Anagrama é o arranjo das letras de uma palavra para produzir outras palavras (com sentido

ou não), utilizando todas as letras originais uma única vez. Um exemplo de anagrama da palavra
EVA é EAV. As palavras CONCURSO e IFES possuem, respectivamente:
a) 1260 e 12 anagramas
b) 1440 e 36 anagramas
c) 40320 e 24 anagramas
d) 40320 e 12 anagramas
e) 10080 e 24 anagramas

13 Uma pessoa deseja ir do ponto A até o ponto B, andando o menos possível.
B

A
Considerando-se que as linhas horizontais e verticais são ruas com um mesmo espaçamento
entre elas. O número de maneiras diferentes que essa pessoa pode realizar o trajeto de A até B é:
a) 56
b) 72
c) 15
d) 64
e) 40

[5]

14 Para se calcular o montante (M), produzido por um capital (C), a um taxa de juros compostos

(i), em um determinado tempo (t), utiliza-se a equação: M = C (1 + i)t . Assim, para se determinar
o tempo de uma aplicação pode-se utilizar a equação:

a)

b)

c)

d)

e)

15 Considere o paralelogramo abaixo:

5m
2

3
 
A medida da sua altura é  4  da medida do lado dado. Assim, a sua área, em m 2, é de:

a)
b)
c)
d)
e)
[6]

16

O achocolatado Bom Sabor era comercializado com conteúdo de 1 kg e vendido por R$
5,00. A partir do mês de maio de 2015, a empresa que o produz optou por comercializá-lo com
nova embalagem, contendo 800 gramas e vendido ao mesmo preço de R$ 5,00. O aumento
percentual no preço de cada achocolatado foi de:
a) 20%
b) 10%
c) 15%
d) 25%
e) 30%

17

Em um aniversário há 80 crianças, das quais 40% são meninas. A média aritmética das
idades apenas entre as crianças do sexo feminino é de 10 anos e a média aritmética das idades
apenas entre as crianças do sexo masculino é de 14 anos. A média aritmética geral das idades de
todas as crianças presentes no aniversário é de:
a) 12,4 anos
b) 12,0 anos
c) 12,5 anos
d) 13,0 anos
e) 12,6 anos

18

Em um clube há 50 amigos, incluindo o aniversariante Paulo. Por meio de um sorteio
aleatório e sem reposição serão distribuídos quatro prêmios de igual valor a cada um dos quatro
amigos sorteados. A probabilidade de que um dos premiados seja Paulo é de:
a) 1%
b) 8%
c) 5%
d) 12%
e) 2%

[7]

19

Sabe-se, a priori, que a probabilidade do casal Alice e Juliano ter uma menina é de 75%.
O casal já definiu que vai ter quatro filhos. Admitindo-se independência entre os nascimentos
das quatro crianças e excetuando-se o nascimento de gêmeos. A probabilidade de nascerem
exatamente três meninas e um menino é:
a)
b)
c)
d)
e)

20 O gráfico abaixo apresenta a relação linear do crescimento médio de determinada colônia de
fungos ao longo do tempo em uma plantação. O coeficiente angular, que é a tangente do ângulo
de inclinação, equivale à taxa de crescimento desses fungos. Para combatê-los na plantação
deve ser ministrado uma dosagem de um produto proporcional à velocidade de crescimento, e
para cada unidade de velocidade de crescimento (unidade/hora) deve ser ministrado 4 ml de um
produto diluído em água.

Relação entre o crescimento e o intervalo de tempo

[8]

Assim, conforme o gráfico, quantos mililitros do produto devem ser diluídos em água para
combater os fungos na plantação?
a) 60 ml
b) 45 ml
c) 50 ml
d) 43 ml
e) 35 ml

[9]

LEGISLAÇÃO
21

Quanto à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, é
CORRETO afirmar que, o único ente que detém a soberania é:
a) a União.
b) os Estados.
c) o Distrito Federal.
d) a República Federativa do Brasil.
e) os Municípios.

22 Estabelece a Constituição Federal quanto à cassação de direitos políticos que:
a) é vedada.
b) possível nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado e
recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa.
c) possível nos casos de incapacidade civil absoluta e improbidade administrativa.
d) possível nos casos de recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa
e incapacidade civil absoluta.
e) possível nos casos de improbidade administrativa e de cancelamento da naturalização por
sentença transitada em julgado.

23 São direito sociais elencados na Constituição Federal, EXCETO:
a) a educação e a saúde.
b) a alimentação e o trabalho.
c) a integridade física e o lazer.
d) a moradia e a segurança.
e) a previdência social, a proteção à maternidade e à infância.

24

A casa, segundo a Constituição Federal, é considerada o asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, EXCETO nos seguintes casos:
a) apenas durante o dia e no caso de flagrante delito ou desastre.
b) durante o dia ou noite apenas por determinação judicial.
c) apenas durante o dia para prestar socorro ou em flagrante delito.
d) apenas durante a noite para prestar socorro ou em flagrante delito.
e) apenas por flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por
determinação judicial.
[ 10 ]

25 Em relação ao tópico Ciência e Tecnologia, previsto na Constituição Federal, é INCORRETO
afirmar:

a) O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação
científica e tecnológica e a inovação.
b) O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em
regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o
desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.
c) A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em
vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação.
d) Ao Estado será facultado apoiar a formação de recursos humanos nas áreas de ciência,
pesquisa, tecnologia e inovação, o que não inclui, apoio às atividades de extensão tecnológica ou
condições especiais de trabalho aos que delas se ocupem.
e) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de
cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o
compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução
de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante
contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei.

26

Arnaldo, servidor público, estável, regido pelo regime jurídico da Lei 8.112/90, foi
reconduzido no cargo que ocupava anteriormente. Porém, esse cargo estava provido por Carlos.
Nesse caso, o servidor Carlos, também estável, será:
a) aproveitado em outro cargo com direito à indenização.
b) exonerado do cargo com direito a indenização.
c) aproveitado em outro cargo com atribuições e vencimentos compatíveis com o cargo
anteriormente ocupado.
d) exonerado do cargo sem direito a indenização.
e) revertido ao cargo de origem com direito a indenização.

27

De acordo com o Código Penal (Decreto-lei no 2.848/1940), entende-se por corrupção
passiva:
a) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem.
b) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição
expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

[ 11 ]

c) Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.
d) Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.
e) Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração
no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da
autoridade competente.

28

Constitui ato de improbidade administrativa, segundo a Lei 8.429/92, que causa lesão ao
erário:
a) permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao
de mercado.
b) negar publicidade aos atos oficiais.
c) deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.
d) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
e) receber vantagem econômica de qualquer natureza para intermediar a liberação de verba
pública.

29 De acordo com a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), submeter criança ou
adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento constitui:
a) um crime, sujeito à pena de detenção de seis meses a dois anos.
b) uma infração administrativa, sujeita a pena de multa.
c) uma contravenção penal.
d) um ato culposo, sem culminação legal.
e) um ato de improbidade.

30

As gestantes que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, segundo a Lei
8.069/90, deverão ser encaminhadas obrigatoriamente:
a) ao Conselho Tutelar.
b) ao Posto de Saúde.
c) a programa de assistência social.
d) ao Ministério Público.
e) à Justiça da Infância e da Juventude.

[ 12 ]

INFORMÁTICA
31

No Microsoft Word, é possível imprimir apenas uma parte do texto. Marque a opção
INCORRETA sobre a impressão parcial de um documento.
a) Imprimir apenas páginas pares.
b) Intervalo de páginas: 1,5,9,11-13
c) Imprimir a área selecionada pelo usuário
d) Intervalo de páginas: 1:4
e) Intervalo de páginas: p1s3-p8s3

32

A imagem abaixo é o fragmento de uma planilha de cálculo criada no Microsoft Excel. O
resultado da função =cont.valores(A1:A6) apresentada na célula A7 será:

a) 5
b) 4
c) 8
d) 3
e) 6

33 Sobre a ferramenta Microsoft PowerPoint 2007, marque a afirmativa INCORRETA:
a) Ao clicar no botão Novo Slide na barra de ferramentas, por padrão, será aberto um novo slide
com o mesmo layout e imediatamente abaixo do slide anterior.
b) A opção Salvar Como permite que se crie um arquivo no formato PDF das apresentações.
c) Ao selecionar a guia Design, serão apresentadas as opções de Título e Conteúdo, Somente
Título, entre outros.
d) Uma apresentação pode ser criada com slides com orientação retrato ou paisagem.
e) É possível inserir um Hiperlink em um objeto para outro slide dentro da mesma apresentação.

[ 13 ]

34 Em computação, memória é um termo que designa todo dispositivo que armazena temporária
ou permanentemente os dados. Sobre os diversos tipos de memória, marque a afirmativa
INCORRETA:
a) Memória cache é um dispositivo de memória de acesso mais rápido que a memória RAM.
b) ROM é um tipo de memória de acesso rápido, porém volátil, seu conteúdo é apagado a cada
vez que se reinicia o computador.
c) Memória flash é um tipo de memória não volátil usada normalmente em pendrives.
d) A tecnologia SATA é utilizada para transferência de dados entre o computador e a unidade de
armazenamento, por exemplo, um disco rígido.
e) O disco rígido é um tipo de memória secundária não volátil de armazenamento de massa.

35

Malware são programas maliciosos especificamente desenvolvidos para executar ações
danosas e atividades maliciosas em um computador. Sobre esses códigos maliciosos, marque a
afirmativa INCORRETA:
a) Um vírus se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e
arquivos. Para que um computador seja infectado, é preciso que um programa já infectado seja
executado.
b) Worm é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de
si mesmo de computador para computador.
c) Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as
informações coletadas para terceiros.
d) Backdoor é um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido,
por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim.
e) Firewalls, ou cortinas de fogo, são programas que, ao serem executados, apagam todo o
conteúdo armazenado no computador.

[ 14 ]

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
ASSISTENTE SOCIAL
36 No texto ‘’Serviço Social e educação popular: diálogos possíveis a partir de uma perspectiva

crítica’’, Machado (2012) trabalha alguns elementos que compõe a educação popular, as quais
considera essenciais para se pensar e realizar ações educacionais populares voltadas para a
hegemonia das classes subalternas. Analise as opções abaixo e marque a opção que contém os
elementos abordados pela autora.
a) alienação, práxis, diálogo, conhecimento popular, hegemonia, participação.
b) conscientização, práxis, diálogo, conhecimento popular, hegemonia, libertação.
c) conscientização, práxis, diálogo, conhecimento popular, hegemonia, participação.
d) alienação, práxis, libertação, conhecimento popular, hegemonia, diálogo.
e) libertação, conscientização, diálogo, conhecimento popular, hegemonia, participação.

37 São mudanças ocorridas no padrão de produção mundial a partir da década de 1980, segundo
Iamamoto (2003), EXCETO:

a) O processo de trabalho torna-se mais flexível, em oposição à rigidez da linha de produção em
massa e em série.
b) Implanta-se a terceirização: empresas enxutas reúnem em torno de si pequenas e médias
empresas que fornecem produtos e serviços.
c) Ocorre uma nova estruturação dos serviços financeiros e comerciais, gerando desigualdade no
desenvolvimento das regiões e alterando as noções de tempo e espaço.
d) O mercado de trabalho passa a operar com maior rigidez em relação aos direitos do trabalhador,
rejeitando a contratação de trabalhadores de maneira informal.
e) Os produtos deixam de ser produzidos em série para que possam atender às particularidades
dos mercados consumidores.

38

No que diz respeito à Educação Especial, estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996), os sistemas de ensino assegurarão
aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, EXCETO:
a) currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às
suas necessidades.
b) acesso diferenciado aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o
respectivo nível do ensino regular.
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c) terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor
tempo o programa escolar para os superdotados.
d) educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade,
inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho
competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora.
e) professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento
especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses
educandos nas classes comuns.

39

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que a educação abrange os
processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho,
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil
e nas manifestações culturais. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado
mediante as seguintes garantias, dentre outras, EXCETO:
a) educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade.
b) oferta de ensino noturno regular somente ao educando trabalhador.
c) vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua
residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade.
d) atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
e) educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade.

40

De acordo com o texto ‘’Formulação de projeto de trabalho profissional’’ (COUTO, 2009),
marque a alternativa INCORRETA:
a) Apesar da sua importância, o projeto de trabalho não se constitui um instrumento para a
consolidação do projeto ético-político profissional.
b) A lei que regulamenta a profissão e o Código de Ética profissional são elementos essenciais na
formulação de um projeto de trabalho.
c) Um projeto de trabalho, para além da formação técnica e precisa, deve constituir instrumento
potente de impacto sobre a realidade, e seu produto deve promover a transformação dessa
realidade.
d) Ao elaborar o projeto de trabalho é essencial que o assistente social esteja respaldado por
dados da realidade que assegurem a legitimidade de sua proposta e lhe confiram qualidade.
e) O projeto de trabalho deve ser o reflexo do compromisso com a emancipação dos cidadãos
usuários e da negação do papel de controle e tutela das classes subalternas.
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41

De acordo com o livro ‘’A Educação para Além do Capital’’ (MÉSZÁROS, 2008), pode-se
afirmar que:
I. O autor faz uma reflexão crítica sobre os limites e equívocos das visões liberais e utópicoliberais da educação.
II. O autor condena as mentalidades fatalistas que se conformam com a ideia de que não existe
alternativa à globalização capitalista.
III. Pensar a sociedade tendo como parâmetro o ser humano exige a superação da lógica
desumanizadora do capital, que tem no individualismo, no lucro e na competição seus
fundamentos.
Está(ão) CORRETA(S):
a) Somente a I.
b) Somente a II.
c) Somente a I e a III.
d) Somente a II e a III.
e) I, II e III.

42 Para efeitos da lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), considera-se:
a) criança a pessoa até dez anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre dez e dezoito
anos de idade.
b) criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e vinte
e um anos de idade.
c) criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito
anos de idade.
d) criança a pessoa até quatorze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre quatorze
e dezoito anos de idade.
e) criança a pessoa até quatorze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre quatorze
e vinte e um anos de idade.

43

De acordo com a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), julgue os itens
subsequentes:
I. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao
aleitamento materno, exceto aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade.
II. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um
conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios.
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III. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de
aprendiz.
IV. É dever da família e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária.
V. As entidades não-governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao
Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade.
A quantidade de itens CERTOS é igual a:
a) 1		

b) 2		

c) 3		

d) 4		

e) 5

44

O Código de Ética Profissional expressa o amadurecimento teórico-político conquistado
pela categoria ao longo de sua história. Ele reafirma o compromisso com a democracia, com a
liberdade e com a justiça social. Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção que não contém
um dos princípios fundamentais do Código de Ética em vigor.
a) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o
sigilo profissional.
b) Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento
intelectual, na perspectiva da competência profissional.
c) Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à
diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças.
d) Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e
da riqueza socialmente produzida.
e) Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes
e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento intelectual.

45 São atribuições privativas do assistente social, dentre outras, EXCETO:
a) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas
e projetos na área de Serviço Social.
b) Dirigir e coordenar unidades de ensino e cursos de Serviço Social, de graduação e pósgraduação.
c) Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades
representativas da categoria profissional.
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d) Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração
pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares.
e) Assumir, no magistério de Serviço Social, tanto em nível de graduação como pós-graduação,
disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação
regular.

46 Constituem direitos do/a assistente social nas suas relações com as instituições empregadoras
e outras, EXCETO:

a) Dispor de condições de trabalho condignas, seja em entidade pública ou privada, de forma a
garantir a qualidade do exercício profissional.
b) Ter livre acesso à população usuária.
c) Ter acesso a informações institucionais que se relacionem aos programas e políticas sociais e
sejam necessárias ao pleno exercício das atribuições profissionais.
d) Integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do/a profissional, tanto
no que se refere à avaliação da conduta profissional, como em relação às decisões quanto às
políticas institucionais.
e) Empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos/as usuários/as, através dos programas e
políticas sociais.

47

Julgue os itens seguintes, acerca das competências dos Conselhos Regionais de Serviço
Social (CRESS).
I. prestar assessoria técnico-consultiva aos organismos públicos ou privados, em matéria de
Serviço Social.
II. organizar e manter o registro profissional dos Assistentes Sociais e o cadastro das instituições
e obras sociais públicas e privadas, ou com fins filantrópicos.
III. fixar, em assembléia da categoria, as anuidades que devem ser pagas pelos Assistentes
Sociais.
IV. funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional.
V. aplicar as sanções previstas no Código de Ética Profissional.
A quantidade de itens CERTOS é igual a:
a) 1		

b) 2		

c) 3		

d) 4		
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e) 5

48

De acordo com o Código de Ética Profissional instituído em 1993, constitui infração
disciplinar:
I. exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício
aos não inscritos ou impedidos.
II. praticar e ser conivente com condutas antiéticas, crimes ou contravenções penais na prestação
de serviços profissionais, com base nos princípios deste Código, mesmo que estes sejam
praticados por outros/as profissionais.
III. não pagar as anuidades e contribuições devidas ao Conselho Regional de Serviço Social a
que esteja obrigado.
Das alternativas acima está(ão) CORRETA(S):
a) Somente a II.
b) Somente a I e a II.
c) Somente a II e a III.
d) Somente a I e a III.
e) I, II e III.

49 Um dos maiores desafios, na atualidade, para o assistente social, é desenvolver sua capacidade

de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e
efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano. Nesse sentido, o assistente
social deve ser um profissional
a) propositivo e executivo.
b) mediativo e executivo.
c) executivo e criativo.
d) propositivo e mediativo.
e) competente e criativo.

50 São princípios da Lei Orgânica da Assistência Social, dentre outros, EXCETO:
a) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade
econômica.
b) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza,
garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais.
c) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação
vexatória de necessidade.
d) A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.
e) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial
alcançável pelas demais políticas públicas.
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51

De acordo com Lei Orgânica da Assistência Social, o benefício de prestação continuada é
a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e
cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de
tê-la provida por sua família. Sobre o benefício, é INCORRETO afirmar:
a) Para fins de concessão do benefício considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa
com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto)
do salário-mínimo.
b) O benefício de prestação continuada não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer
outro benefício no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência
médica e da pensão especial de natureza indenizatória.
c) A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do
idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada.
d) O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da
continuidade das condições que lhe deram origem.
e) O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa
com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de aprendiz.

52

Sobre a definição da Assistência Social na LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) é
INCORRETO afirmar:
a) É direito do cidadão e dever do estado.
b) É Política de Seguridade Social que provê os mínimos sociais.
c) Garante o atendimento às necessidades básicas.
d) É realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade.
e) É uma política social contributiva.

53 O texto ‘’O trabalho do Assistente Social na esfera estatal’’ (RAICHELIS, 2009), tem como
objetivo:

a) Identificar e analisar as mudanças ocorridas na atuação profissional na esfera estatal, com
base, principalmente, na inserção do assistente social na área educacional.
b) Compreender de que forma a intervenção do estado nos processos de regulação e reprodução
social, por meio das políticas sociais públicas, contribuiu para a inserção e atuação do assistente
social na esfera estatal.
c) Colaborar para a reflexão sobre o trabalho do assistente social na esfera estatal, em suas
diferentes instâncias de poder, na perspectiva de ampliação da esfera pública de direitos, em
um difícil contexto que vem interpelando o Serviço Social frente às novas manifestações e
expressões da questão social, resultantes das transformações do capitalismo contemporâneo.
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d) Levantar as mudanças ocorridas no mundo do trabalho a partir da crise de acumulação de
capital ocorrida em âmbito internacional e suas repercussões na atuação do assistente social na
esfera estatal.
e) Compreender o redimensionamento da profissão ante as transformações societárias recentes e
seus impactos sobre a atuação profissional do assistente social na esfera estatal.

54

De acordo com o texto “Estudos Socioeconômicos” (MIOTO, 2009), é INCORRETO
afirmar que:
a) O estudo social tem por finalidade conhecer com profundidade e de forma crítica uma
determinada situação ou expressão da questão social, objeto da intervenção profissional,
especialmente nos seus aspectos socioeconômicos e culturais.
b) Tradicionalmente, a rede de relações primárias tem sido sujeito privilegiado nos estudos
sociais, em particular a família, por ser o primeiro núcleo de referência dos indivíduos na vida
social e por conformar sua condição social.
c) Os estudos sociais expressam unicamente as dimensões teórico-metodológicas/ético-políticas/
técnico-operativas do trabalho do assistente social.
d) As entrevistas supõem habilidade e técnica do assistente social para que viabilizem o ato
de conhecer. Para tanto, podem ser utilizadas entrevistas estruturadas, não estruturadas e
semiestruturadas.
e) Os estudos socioeconômicos na trajetória do Serviço Social brasileiro tiveram um grande
desenvolvimento técnico no período de consolidação da profissão, através da apropriação do
marco conceitual do Serviço Social americano e particularmente do Método do Serviço Social
de Caso.

55

DENTZ e SILVA (2015), no texto ‘’Dimensões históricas das relações entre educação e
Serviço Social: elementos para uma revisão crítica’’, apresentam um conjunto de referências
históricas acerca da relação Educação e Serviço Social, objetivando resgatar interfaces de
origem das duas áreas do conhecimento e perceber como foi se estabelecendo a articulação entre
a Educação como política pública e sua vinculação ao Serviço Social. Analise as afirmativas
abaixo e assinale a opção que NÃO está de acordo com o texto:
a) Alguns estudos enfatizam que a inserção do Serviço Social na escola remete a meados de
1906, nos Estados Unidos, onde, em centros sociais, eram designadas visitadoras para realizar
o elo com escolas de bairros, com o objetivo de constatar o motivo pelo qual as famílias não
enviavam os filhos à escola, além de verificar a evasão escolar, o baixo aproveitamento e a
inadaptação de crianças na escola.
b) Podem ser notadas, no texto, três modalidades de ação profissional interventiva: uma
terapêutica (primeiro momento), outra comunitária (segundo momento), e uma terceira, que
[ 22 ]

abarca as prevenções do risco e vulnerabilidade social, numa lógica de proteção social (terceiro
momento, a partir da Constituição Federal de1988).
c) No contexto latino-americano, as primeiras sinalizações do Serviço Social remetem a meados
de 1925, quando foi criada a primeira escola dessa especialidade em Santiago, no Chile. Salientase que, nessa época, o Serviço Social se estabelecia como “subprofissão de médicos e advogados”.
d) A relação entre Educação e Serviço Social começa a ocorrer no Brasil em meados de 1930,
mais precisamente em 1936, quando se instala a primeira escola de Serviço Social, sendo a partir
da década seguinte que se visualiza no Brasil um considerável aumento da inserção do Serviço
Social na área da Educação.
e) Os marcos iniciais do Serviço Social se deram em um período sinuoso, em que a Educação
brasileira passava por um processo de democratização, com extensão das oportunidades de
acesso à escola, em todos os níveis de ensino.

56 De acordo com o texto ‘’A família e a escola como contextos de desenvolvimento humano’’

(DESSEN e POLONIA, 2007), julgue os itens abaixo marcando V (verdadeiro) e F (falso). A
seguir, assinale a sequência CORRETA:
I. A família é um dos primeiros ambientes de socialização do indivíduo, atuando como mediadora
principal dos padrões, modelos e influências culturais.
II. As autoras consideram a escola a primeira instituição social que, em conjunto com outras,
busca assegurar a continuidade e o bem-estar dos seus membros e da coletividade, incluindo a
proteção e o bem-estar da criança.
III. A família se configura apenas pelos laços de consanguinidade.
IV. O texto aponta que uma das dificuldades na integração família-escola é que esta ainda
não comporta, em seus espaços acadêmicos, sociais e de interação, os diferentes segmentos
da comunidade e, por isso, não possibilita uma distribuição equitativa das competências e o
compartilhar das responsabilidades.
V. Apesar da complexidade e dos desafios que a escola enfrenta, não se pode deixar de reconhecer
que os seus recursos são indispensáveis para a formação global do indivíduo.
a) V; F; F; V; V
b) V; V; F; F; V
c) F; F; V; V; F
d) F; V; F; V; F
e) V; V; V; F; F
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57

A hegemonia neoliberal no Brasil influenciou o formato das políticas sociais, tendo como
principais características:
a) privatização, descentralização e focalização.
b) distribuição, centralização e a estatização.
c) universalização, descentralização e redistributividade.
d) uniformidade, redistributividade e estatização.
e) universalização, integração e o desenvolvimento.

58

O documento ‘’Subsídios para a Atuação de Assistentes Sociais na Política de Educação’’
aponta alguns desafios para a consolidação do Serviço Social na Política de Educação. Analise
as opções abaixo e assinale a alternativa que NÃO apresenta um desafio abordado no documento:
a) Articular e problematizar, com os/as demais profissionais da área da educação e com a
sociedade, a importância e legitimidade do trabalho de assistentes sociais nesta política.
b) Ampliar a participação de assistentes sociais nas instâncias interdisciplinares de ética, tanto
no que se refere à avaliação da conduta profissional, como em relação às decisões quanto às
políticas institucionais.
c) Fomentar a discussão acerca da educação voltada para povos e comunidades indígenas,
quilombolas e demais populações tradicionais, bem como sobre as formas de atuação profissional
dos/as assistentes sociais.
d) Articular junto aos/às estudantes, trabalhadores e trabalhadoras da Política de Educação espaços
de discussão sobre a política/programas/ações de assistência estudantil e as particularidades da
atuação do/a assistente social.
e) Aprofundar as discussões sobre o significado político, teórico e ideológico das propostas de
educação inclusiva.

59

Tendo como referência o livro ‘’Ética e Serviço Social: Fundamentos Ontológicos’’, julgue
as afirmativas abaixo acerca do Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1993:
I. A partir de 1993, o Código de Ética passa a ser uma das referências dos encaminhamentos
práticos e do posicionamento político dos assistentes sociais em face da política neoliberal e de
seus desdobramentos para o conjunto dos trabalhadores.
II. Para a elaboração do Código de Ética de 1993 ocorreu uma série de debates e reflexões, porém
restritos aos espaços acadêmicos.
III. O Código de Ética de 1986, por não representar uma ruptura com o conservadorismo
profissional, foi totalmente desconsiderado na elaboração do código de Ética de 1993.
IV. O Código de Ética de 1993 explicita sua vinculação com o ideário socialista.
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Estão CORRETAS:
a) Somente a I e a II
b) Somente a I, a III e a IV
c) Somente a I e a IV
d) Somente a II e a III
e) Somente a II, a III e a IV

60

Iamamoto (2003), citando balanço realizado nos anos 1990 pela então ABESS, sobre a
formação profissional, afirma que foram identificadas três armadilhas das quais a categoria se
viu prisioneira. As armadilhas citadas pela autora são:
a) teoricismo, pragmatismo e burocratismo.
b) ideologismo, politicismo e tecnicismo.
c) ideologismo, pragmatismo e burocratismo.
d) teoricismo, politicismo e tecnicismo.
e) messianismo, conservadorismo e tecnicismo.
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