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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 50 (cinquenta) 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.

PORTUGUÊS
O texto a seguir serve de referência para as questões 01 a 06.
Pessoas reconhecem mais nomes do que rostos
01 Está no senso comum que somos terríveis para lembrar nomes. As festas de Natal, por exemplo,
comprovam isso: todo ano acontece a experiência constrangedora de esquecer o nome daquela
prima de segundo grau. E aí sempre vem a desculpa “sou péssimo com nomes”.
Mas cientistas da Universidade de York, na Inglaterra, afirmam que essa impressão é falsa:
05 segundo eles, lembramos muito mais de nomes do que de rostos. O problema está em
confundirmos duas coisas: reconhecimento e recordação. Segundo os pesquisadores, os
seres humanos são, por natureza, melhores em reconhecer do que em lembrar.
Os psicólogos fazem uma distinção entre esses dois tipos de recuperação da memória.
Segundo eles, o reconhecimento refere-se à nossa simples capacidade de tratar um evento
10 ou informação como sendo familiar, enquanto a recordação exige a recuperação de detalhes
específicos. Isso mostra por que é fácil esquecer o nome daquela prima de segundo grau:
como você já a viu em várias festas de Natal, sua mente a reconhece como familiar. Mas o
nome dela, algo que exige mais da sua memória, é mais difícil recordar.
Agora, e se rostos e nomes fossem colocados no mesmo patamar de memória? Foi isso que os
15 cientistas fizeram: projetaram um “teste justo”, colocando demandas iguais na capacidade
dos participantes de reconhecer rostos e nomes.
Para o estudo, os participantes tiveram um período de tempo específico para memorizar
rostos e nomes desconhecidos. Num segundo momento, os nomes e os rostos apareciam
novamente – e os voluntários tinham de dizer quais já tinham visto.
20 Depois disso, os pesquisadores repetiram o teste, mas desta vez complicando um pouco:
eles mostraram aos participantes diferentes imagens dos mesmos rostos e os nomes em
diferentes tipos de letra. Isso, segundo os cientistas, era para tornar o teste o mais realista
possível, já que os rostos reais aparecem de formas relativamente diferentes (por conta de
ângulos, iluminação e penteado, por exemplo) cada vez que você os vê.
25 Resultado: os participantes reconheceram 73% dos rostos e 85% dos nomes. Quando o
experimento foi dificultado, a diferença foi maior: as pessoas reconheceram 64% dos rostos
e 83% dos nomes.
“Nosso estudo sugere que, enquanto muitas pessoas podem ser ruins em lembrar nomes, elas
provavelmente serão ainda piores em lembrar rostos. Isso irá surpreender muitas pessoas”,
30 diz Rob Jenkins, coautor do estudo. “Nossas experiências de vida com nomes e rostos nos
enganaram sobre como nossas mentes funcionam, mas se julgarmos os dois nos mesmos
patamares de memória, começamos a ver uma imagem diferente.”
Fonte: LUISA, Ingrid. Pessoas reconhecem mais nomes do que rostos. Superinteressante. Disponível em: <https://
super.abril.com.br/ciencia/pessoas-reconhecem-mais-nomes-do-que-rostos/>. Acesso em: 09 jan. 2019 (adaptado).
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01. A partir da leitura do texto sob análise, NÃO é possível afirmar que:
a) os resultados da pesquisa comprovaram que os seres humanos são melhores em reconhecer
que em lembrar.
b) o reconhecimento de um rosto é uma tarefa mais fácil para a memória humana que a recordação
de um nome.
c) segundo a pesquisa, a memória humana tem mais dificuldade em reconhecer um rosto porque
isso demanda a recuperação de detalhes mais específicos.
d) se colocados no mesmo nível de memória, é comprovável que um ser humano reconhece mais
os nomes que os rostos das pessoas.
e) o teste realizado confirmou que a impressão de que o ser humano é melhor em reconhecer
rostos que nomes é um mito.

02. Em relação ao uso do acento indicativo de crase no excerto “[...] o reconhecimento referese à nossa simples capacidade de tratar um evento ou informação como sendo familiar [...]”
(linhas 9-10), assinale a alternativa INCORRETA:
a) O uso do acento grave, em parte, justifica-se devido à regência do verbo “referir-se”, que exige
como complemento um objeto indireto regido pela preposição “a”.
b) Deveria ser retirado o acento grave se o vocábulo “capacidade” fosse substituído pela
palavra “talento”.
c) O acento grave poderia ser retirado sem prejuízo para a correção gramatical do texto, visto
que seu emprego é facultativo para o contexto em questão.
d) Retirando-se o acento indicativo da crase desse enunciado, o “a” deve ser classificado
morfologicamente como artigo.
e) Pluralizando-se o vocábulo “capacidade”, é necessário que se retire o acento grave ou que se
pluralize o termo (“às”) para a manutenção da correção gramatical.

03. Classifica-se sintaticamente como uma oração subordinada substantiva objetiva direta:
a) “[...] que somos terríveis para lembrar nomes.” (linha 1).
b) “[...] do que em lembrar.” (linha 7).
c) “[...] por que é fácil esquecer o nome daquela prima de segundo grau.” (linha 11).
d) “[...] que exige mais da sua memória [...]” (linha 13).
e) “[...] já que os rostos reais aparecem de formas relativamente diferentes [...]” (linha 23).
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04. A transitividade das ocorrências do verbo “reconheceram” (linhas 25 e 26) no sétimo
parágrafo do texto de referência NÃO coincide com a do indicado em:
a) “comprovam” (linha 2).
b) “vem” (linha 3).
c) “ fazem” (linha 8).
d) “exige” (linha 10).
e) “repetiram” (linha 20).

05. No excerto a seguir, o verbo “lembrar” aparece com o sentido de “trazer à lembrança” e
“recordar-se”, acepção inclusive tratada por Cunha & Cintra (2017): “[...] lembramos muito mais
de nomes do que de rostos.” (linha 5). De acordo com a norma-padrão, o excerto apresenta um
desvio de:
a) concordância nominal.
b) concordância verbal.
c) ortografia oficial.
d) regência nominal.
e) regência verbal.

06.

Em relação às classes gramaticais de palavras extraídas do texto de referência, é
INCORRETO afirmar que:
a) no terceiro parágrafo, o vocábulo “como” é aplicado como preposição sempre que associado
ao adjetivo “familiar”, tendo significado relacionado à ideia de “com caráter de”, “na posição de”
e outras de mesmo sentido.
b) no terceiro parágrafo, o vocábulo “segundo” ocorre duas vezes: na primeira, é uma preposição
com ideia de conformidade; na segunda, um numeral ordinal em função adjetiva.
c) no sexto parágrafo, a expressão “por conta de” se trata de uma locução prepositiva com valor
de causalidade que poderia ser substituída por “devido a”, “por causa de” e outras de mesmo
sentido.
d) no sétimo parágrafo, o vocábulo “quando” se classifica como uma preposição com valor
semântico de temporalidade que poderia ser substituída por “na ocasião em que”, “depois que”
e outras de mesmo sentido.
e) no último parágrafo, a conjunção coordenativa “mas” e a subordinativa “se”, em sequência,
introduzem, respectivamente, ideia de ressalva em contraste ao que se declarou anteriormente e
de condicionalidade projetada ao que se expressa na última oração do texto.
[3]

O texto a seguir serve de referência para as questões 07 a 10.

01 O Ifes é a instituição educacional de maior potencial no estado para atender às demandas do
mercado de trabalho. E é exatamente em um importante momento histórico para o estado
do Espírito Santo que a educação profissional lança suas raízes cada vez mais profundas em
solo capixaba. [...]
05 Toda a instituição (a direção, os corpos técnico-administrativo, docente e discente) vai
assim, projetando-se cada vez mais no campo do saber, formando mão de obra qualificada
e gerando profissionais que brilham em diversas áreas de atuação. [...]
No estado do Espírito Santo, é raro estar numa roda de conversa em que pessoas não
informem ter feito algum curso na instituição. Muitas vezes são profissionais que, nos
10 dias de hoje, atuam em áreas que diretamente pouco têm que ver com o curso técnico que
fizeram. Entretanto, todos são agradecidos pelo que aprenderam na Escola Técnica ou no
Cefetes e atribuem à Escola boa parte de seu sucesso na vida profissional. [...]
Porém, a grande contribuição da instituição reflete-se, sobretudo, naquilo que está por trás
do brilho que todos esses profissionais capixabas ostentam. Cada um deles é como se fosse
15 uma pequena tocha de luz. Eles são pequenos focos que, somados, formam esta brilhante
estrela chamada estado do Espírito Santo. Se o Ifes contribuiu para iluminar cada um desses
profissionais, então se pode dizer que também colaborou para a formação desse conjunto
de luzes, essa estrela epsilon que, na bandeira nacional brasileira, compõe a constelação do
Cruzeiro do Sul e representa o estado do Espírito Santo. Os titãs tiveram e têm um papel
20 fundamental na formação da identidade capixaba. É até emblemático que a formação para o
trabalho – tão entranhada na missão desses eternos titãs – acha-se também gravada no lema
escrito na bandeira do estado do Espírito Santo.
O lema “trabalha e confia” foi idealizado na gestão de Jerônimo Monteiro (1908-1912),
o mesmo governante que obteve para os jovens titãs sua primeira sede naquele momento
25 histórico em que, fundando as Escolas de Aprendizes Artífices (1909), Nilo Peçanha
proclamava seus ideais: “O Brasil de ontem saiu das academias, o de amanhã sairá das
oficinas”. [...]
Em 29 de dezembro de 2008, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou
a Lei 11.892, que criou 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no país,
30 entre os quais o do Espírito Santo.
Implantados a partir da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
formada pelos centros federais de educação tecnológica (Cefets), escolas agrotécnicas
federais e escolas técnicas vinculadas a universidades, os Institutos Federais consistem em
estabelecimentos especializados na oferta de ensino profissionalizante e tecnológico nas
35 diferentes modalidades de ensino, desde a educação de jovens e adultos até o doutorado.
SUETH, José Candido Rifan [et al.]. A trajetória de 100 anos dos eternos titãs. Da Escola de Aprendizes Artífices
ao Instituto Federal. Vitória: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, 2009, p. 154-156
(adaptado).
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07. No que se refere ao uso de sinais de pontuação no texto de referência, é INCORRETO o
que se comenta em:
a) No terceiro, no quarto e no sexto parágrafos, a primeira vírgula que se aplica possui a função
de isolar adjunto adverbial antecipado.
b) No terceiro parágrafo, nenhuma das vírgulas serve para separar elementos que exercem a
mesma função sintática no interior da oração.
c) No segundo e no quarto parágrafos, os parênteses e os travessões desempenham função
análoga: isolar, num contexto, palavras ou frases.
d) No quarto parágrafo, as aspas são usadas para duas funções: acentuar o valor significativo de
uma expressão e para distinguir uma citação do resto do contexto.
e) Na citação da declaração de Nilo Peçanha, a vírgula separa orações coordenadas assindéticas
ao mesmo tempo que marca o limite entre duas partes da informação que estão em relação
de contraste.

08. Embora predomine a função referencial, o autor faz uso recorrente de recursos estéticos
para reforçar a expressão que tem a Instituição no cenário em questão. O excerto, dentre os
indicados a seguir, que apresenta metáfora como recurso estético é:
a) “[...] os Institutos Federais consistem em estabelecimentos especializados na oferta de ensino
profissionalizante e tecnológico nas diferentes modalidades de ensino, desde a educação de
jovens e adultos até o doutorado.” (linhas 33-35).
b) “Cada um deles [profissionais capixabas que fizeram algum curso no Ifes] é como se fosse
uma pequena tocha de luz.” (linhas 14-15).
c) “No estado do Espírito Santo, é raro estar numa roda de conversa em que pessoas não
informem ter feito algum curso na instituição.” (linhas 8-9).
d) “E é exatamente em um importante momento histórico para o estado do Espírito Santo que a
educação profissional lança suas raízes cada vez mais profundas em solo capixaba.” (linhas 2-4).
e) “O Ifes é a instituição educacional de maior potencial no estado para atender às demandas
do mercado de trabalho.” (linhas 1-2).

[5]

09. Acerca das regras de acentuação gráfica aplicadas a palavras do texto de referência, avalie
cada uma das cinco sentenças seguintes como (V) VERDADEIRA ou (F) FALSA.
I – ( ) No terceiro e no quarto parágrafos, faz-se uso do vocábulo “têm”, que se refere nos
dois casos a sujeitos cujos núcleos estão no plural. Flexionando os respectivos núcleos para o
singular, o acento diferencial circunflexo deve mudar para agudo, grafando-se “tém”.
II – ( ) É aplicável a mesma justificativa para se acentuar as palavras “raízes”, “artífices” e “país”.
III – ( ) As palavras “áreas”, “ciência” e “missão” recebem acento gráfico por serem paroxítonas
terminadas em ditongo crescente.
IV – ( ) As palavras “histórico”, “emblemático”, “agrotécnicas” e “tecnológica” recebem acento
gráfico por serem proparoxítonas.
V – ( ) Substituir “sairá” por “saíra” implicaria em alterações significativas na compreensão do
enunciado, dentre elas a mudança do tempo verbal do futuro do presente para o pretérito maisque-perfeito, ambos do modo indicativo.
Na ordem respectiva dos itens I, II, III, IV e V, está CORRETA a sequência:
a) F – F – V – V – V.
b) V – F – V – F – F.
c) F – V – V – V – F.
d) V – V – F – V – V.
e) F – F – F – V – V.

10.

Os esquemas seguintes analisam o processo de formação das palavras negritadas
e sublinhadas, todas extraídas do texto de referência. Marque a alternativa que apresenta o
esquema com análise INCORRETA:
educacional: derivação por sufixo formador de adjetivo.

a) educação
b) ensinar

ensino: redução por abreviação vocabular, formando substantivo a partir de verbo.

c) saber (verbo)

saber (substantivo): derivação imprópria a partir da forma nominal infinitivo.

d) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
substantivo próprio por sigla.
e) tudo

sobretudo: derivação por prefixo que indica ideia de “acima de”.

[6]

Ifes: redução de

MATEMÁTICA
11. Em uma pesquisa sobre intenção de votos, dois grupos foram pesquisados sobre a intenção
de votos nos candidatos A ou B. No primeiro grupo, 1500 pessoas foram pesquisadas, das quais
900 pretendiam votar no Candidato A e no segundo grupo, das 1200 pessoas pesquisadas, 400
pretendiam votar no Candidato B. Em um segundo momento, a partir dos dados dessa pesquisa,
um grupo é sorteado aleatoriamente; e, em seguida, uma pessoa desse grupo é sorteada. A
probabilidade dessa pessoa ter a intenção de votar no Candidato B é de aproximadamente:
a) 63%
b) 37%
c) 53%
d) 47%
e) 50%

12. Um Automóvel X foi adquirido em janeiro de 2017 por R$ 70.000,00. Em janeiro de 2019,
exatamente dois anos após a sua aquisição, seu proprietário decide trocá-lo por um outro modelo,
cujo valor é 25% superior ao praticado em janeiro de 2017. Se este proprietário der de entrada o
Automóvel X na troca pelo novo, sabendo que esse sofreu uma desvalorização de 15% ao ano, o
valor, em reais, que esse proprietário deverá desembolsar será de:
a) 63.218,75
b) 61.250,00
c) 49.000,00
d) 38.500,00
e) 36.925,00

[7]

13.

Em um determinado setor de uma empresa, trabalham 1 coordenador, 3 técnicos
administrativos, 2 assistentes administrativos e 2 estagiários, que ganham, respectivamente:
R$ 4.500,00, R$ 3.000,00, R$ 2.250,00 e R$ 1.000,00. Pode-se afirmar que o salário médio, o
salário modal e o salário mediano, em reais, desse setor é, respectivamente, igual a:
a) 2.625,00;

3.100,00;

2.450,00

b) 2.450,00;

2.625,00;

2.500,00

c) 2.500,00;

3.000,00;

2.650,00

d) 2.500,00;

3.000,00;

2.625,00

e) 2.625,00;

3.050,00;

2.400,00

14. Uma fábrica vendia sorvete em uma embalagem na forma de um cilindro reto, cuja medida
do raio da base era de 0,05m e sua altura era de 0,10m. Após uma análise da equipe de marketing,
ficou decidido que essa embalagem cilíndrica será substituída por um prisma quadrangular com
o lado da base medindo 0,10m. Se as duas embalagens devem conter a mesma capacidade, a
altura da nova caixa, em cm, será de:
(Para efeito de cálculos, considere π = 3)
a) 75
b) 7,5
c) 0,75
d) 0,075
e) 0,0075

[8]

15. Numa pesquisa feita em um instituto federal a respeito do gosto musical preferido dos
seus 600 alunos do Ensino Médio, obteve-se os seguintes resultados: 150 preferem MPB, 240
preferem Sertanejo e os demais preferem música Eletrônica. Para apresentar esses dados será
utilizado um Gráfico de Pizza. A medida do ângulo central, em graus, que representará o número
de alunos que preferem música Eletrônica será de:
a) 360
b) 210
c) 126
d) 58
e) 35

[9]

INFORMÁTICA
16.

Sobre os dados de uma planilha criada no LibreOffice Calc, foi aplicada a função
=SOMASE(A1:A5;”M”;B1:B5). Essa função permitirá:
a) somar os valores contidos no intervalo B1 a B5, cujo conteúdo da célula da coluna A da linha
correspondente seja igual a M.
b) somar o número de vezes que o valor M aparece no intervalo de células A1 a B5.
c) somar os valores contidos no intervalo de A1 a A5.
d) somar os valores contidos no intervalo de A1 a A5, cujo conteúdo da célula da coluna B da
linha correspondente seja igual a M.
e) somar os valores contidos no intervalo B1 a B5.

17.

Aplicativos são aplicações específicas comuns a todos os usuários. Independente do
tipo, geralmente os computadores possuem aplicativos para edição de texto, cálculos e outras
aplicações. Sobre aplicativos, associe a segunda coluna com a primeira.
I – Writer		

(

) Usado para criar apresentações

II – Calc		

(

) Usado para criar documentos

III – Impress		

(

) Usado para facilitar o cálculo de números

IV – Base		

(

) Usado para criar banco de dados

V – Math		

(

) Usado para editar fórmulas matemáticas

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
a) V – II – I – III – IV
b) III – IV – V – II – I
c) IV – II – V – III – I
d) IV – V – III – II – I
e) III – I – II – IV – V

18. Sobre os componentes de um sistema computacional, é INCORRETO afirmar que:
a) Hardware são componentes físicos que fazem parte da máquina, tais como fios, discos rígidos,
teclado, mouse e outros.
b) Softwares são os programas que fazem a máquina funcionar, incluindo o sistema operacional
e os aplicativos.
c) O hard drive armazena as informações contidas no computador a longo prazo.
d) A memória RAM é conhecida como memória não volátil.
e) Uma memória volátil perde o conteúdo armazenado quando a energia de alimentação é
retirada.
[ 10 ]

19. O ____________ é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando
cópias de si mesmo de computador para computador. É notadamente responsável por consumir
muitos recursos, devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costuma propagar e,
como consequência, pode afetar o desempenho da rede e a utilização do computador.
Assinale a alternativa que CORRETAMENTE preenche a lacuna do texto acima.
a) keylogger
b) spyware
c) worm
d) trojan
e) vírus

20. As redes Wi-Fi se tornaram populares pela mobilidade que oferecem e pela facilidade de
instalação e de uso em diferentes tipos de ambientes. Para resolver alguns dos riscos que estas
redes oferecem, foram desenvolvidos mecanismos de segurança. Sobre esses mecanismos de
segurança, associe a segunda coluna com a primeira.
I – WEP (Wired Equivalent Privacy)

(

) É o mecanismo mais recomendado.

II – WPA (Wi-Fi Protected Access)

(

) É considerado frágil e, por isto, o uso deve ser evitado.

III – WPA-2				

( ) É o nível mínimo de segurança que é recomendado.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
a) I – II – III
b) III – I – II
c) I – III – II
d) II – I – III
e) III – II – I

[ 11 ]

LEGISLAÇÃO
21. De acordo com a Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis
da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assinale a alternativa CORRETA:
a) As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se entre si.
b) Só existem duas modalidades de remoção: de ofício, no interesse da Administração e a pedido,
independente do interesse da Administração.
c) O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter definitivo, para outro ponto do território
nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de
despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana.
d) Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização
do chefe imediato.
e) Reversão é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de
inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo.

22. Considerando as disposições do Decreto n.º 1.171/1994 e a Lei 8.112/90, analise as assertivas:
I – Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública,
em ação regressiva.
II – Ao servidor é proibido cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em
lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado.
III – O servidor deve colaborar com os atos fiscalizatórios, o que não significa que tenha o dever
de facilitar a fiscalização de todos atos / serviços.
IV – Ao servidor é proibido participar de gerência ou administração de sociedade privada,
personificada ou não personificada.
Marque a alternativa que apresenta somente assertiva(s) CORRETA(S).
a) I, II, III e IV.
b) II e III.
c) I, II e IV.
d) I e III.
e) I, II e III.

[ 12 ]

23. Tendo por base a Lei nº 8.666/1993, que institui as normas para licitações e contratos da
Administração Pública, analise as assertivas abaixo:
I – É inexigível a licitação para contratação de profissional de qualquer setor artístico consagrado
pela crítica especializada ou pela opinião pública, bem como para a contratação de serviços de
publicidade e divulgação.
II – Na hipótese de inexigibilidade da licitação e em qualquer dos casos de dispensa, se
comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública
o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras
sanções legais cabíveis.
III – É inexigível a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.
Marque a alternativa que apresenta somente assertiva(s) CORRETA(S).
a) II e III.
b) I e III.
c) II.
d) I, II e III.
e) III.

24. De acordo com a Lei nº 11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) Os Reitores serão nomeados pelo Ministro de Educação, para mandato de 5 (cinco) anos,
permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo
Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo docente,
de 1/3 (um terço) para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 (um terço)
para a manifestação do corpo discente.
b) Cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicampi, com proposta orçamentária
anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos
sociais e benefícios aos servidores.
c) A administração dos Institutos Federais terá como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes
e o Conselho Superior, cujas presidências serão exercidas pelo Reitor do Instituto Federal.
d) Poderão ser nomeados Pró-Reitores os servidores ocupantes de cargo efetivo da Carreira
docente ou de cargo efetivo com nível superior da Carreira dos técnico-administrativos do Plano
de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, desde que possuam o mínimo de
5 (cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica.
e) Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências
aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação
empírica, é uma das finalidades e características dos Institutos Federais.
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25.

De acordo com a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, assinale a alternativa INCORRETA:
a) As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares,
oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de
aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade.
b) Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada concomitante
e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a
obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento,
de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho.
c) Os cursos de educação profissional e tecnológica não poderão ser organizados por eixos
tecnológicos, visando, com isso, formar profissionais nas diferentes áreas de conhecimento,
aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da
sociedade brasileira.
d) A educação profissional técnica de nível médio articulada, quando desenvolvida na forma
integrada, é oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso
planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na
mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno.
e) Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados,
terão validade nacional e habilitarão o prosseguimento de estudos na educação superior.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26. Considere as assertivas sobre a inserção do Serviço Social na Educação, segundo Melo
(apud Silva (Org.), 2012):
I – Efetivar a ampliação e consolidação da cidadania.
II – Posicionamento em favor da equidade e justiça social.
III – Universalidade de acesso a bens e serviços relativos aos programas e políticas no geral.
IV – Gestão democrática.
Está CORRETO o que se afirma em:
a) III apenas.
b) I e IV apenas.
c) I e II apenas.
d) IV, I e II apenas.
e) I, III e IV apenas.

27. De acordo com Melo (apud Silva (Org.),2012), a reincidente demanda do fracasso escolar
pode ser atribuída a diversas causas, como:
I – Deficiência de projetos políticos educacionais particulares.
II – Deficiência na formação de educadores (inadequação de metodologias e técnicas de
avaliação).
III – Problemas de ordem afetiva/emocional.
IV – Problemas familiares e socioeconômicos.
V – Preconceito por conta das diferenças socioeconômicas e culturais.
Está CORRETO o que se afirma em:
a) IV somente.
b) II e V somente.
c) I, III e IV somente.
d) I, III, V e II.
e) II, III, IV e V.
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28. Silva (2012) discorre sobre o lugar do Serviço Social na Educação e descreve considerações
determinantes para a compreensão do que quer o Serviço Social no âmbito escolar. Marque
(V) para VERDADEIRO e (F) para FALSO para as afirmativas a seguir:
(
) A discussão não é para inserção do profissional de Serviço Social na escola, mas pela
inserção no campo da educação. A autora refere à efetivação de direitos sociais e à classe
trabalhadora e seus filhos e filhas. É o campo da educação como via de formação de sujeitos e
de efetivação de direitos.
(
) A ideia de o trabalho do assistente social se restringir aos fenômenos que recaiam sobre os
discentes é uma armadilha, pois deve contemplar a comunidade escolar (professores, servidores,
famílias, estudantes e a comunidade no entorno da escola).
(
) A inserção do profissional de Serviço Social no campo da Educação é uma demanda da
categoria, no que se refere a garantir mais espaços de atuação profissional.
(
) É fundamental encarar a escola como espaço da rede de proteção social, entendendo a
proteção social não para “aqueles que dela precisam”, mas como meio de se ter uma nova forma
de regulação dos modos de vida, discutindo a proteção social nas perspectivas dos trabalhadores.
(
) A missão do profissional de Serviço Social na educação, de forma alguma, substitui as
ações do ponto de vista da relação ensino-aprendizagem. Este é o campo do saber do professor
e de pedagogos que desenham uma organização do seu fazer profissional.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:
a) V – V – F – V – V
b) F – F – V – F – F
c) V – F – F – V – F
d) V – V – V – F – V
e) F – F – V – V – F
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29. Segundo Silva (2012), existe uma armadilha que busca direcionar a atuação do profissional
de Serviço Social apenas aos estudantes, acarretando, assim, alguns riscos. Analise as alternativas
abaixo, de acordo com a autora, e marque (V) para VERDADEIRO e (F) para FALSO.
(

) Culpabilização dos estudantes.

(
) Reprodução de diagnósticos de agências mundiais sobre qual é o problema da educação
brasileira que afirmam ser ora o discente, ora o professor, ora a metodologia; nunca a forma
classista com que foi tratada a educação em uma sociedade capitalista que quer desqualificar e
dessignificar o que é bem público.
( ) Trato ideológico dado à compreensão dos direitos sociais e ao sujeito de direitos, condição
ainda em construção recente no Brasil.
(

) Valorização do estudante.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:
a) F – V – V –V
b) F – V – F – F
c) V – F – V – V
d) V – F – F – V
e) V – V – V – F

30. De acordo com Martins (apud Silva (Org.), 2012), um dos maiores desafios para o Serviço
Social está em “abrir as portas da escola”, inserindo-a no circuito da rede de atenção à criança,
ao adolescente e à família, porém sem perder de vista a ________________ da escola, mas
contribuindo para que a mesma possa efetivar sua principal função ___________, ou seja,
a relação ______________ , que visa a socializar o acúmulo de conhecimentos teóricos
produzidos pela sociedade ao longo dos tempos. Assinale a alternativa que completa o trecho,
CORRETA e RESPECTIVAMENTE, na ordem das lacunas do texto:
a) especificidade – social – pedagógica.
b) pluralidade – pedagógica – social.
c) pluralidade – pública – social.
d) especificidade – social – pública.
e) especificidade – pedagógica – social.
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31. De acordo com o DECRETO N° 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de
Assistência Estudantil – PNAES, assinale a alternativa que indica UM dos seus objetivos:
a) Democratizar as condições de permanência dos jovens na educação básica.
b) Minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da
educação superior.
c) Diminuir as taxas de agressividade e violência nas escolas.
d) Contribuir para a promoção da inclusão digital pela educação.
e) Reduzir as taxas de retenção, permanência e evasão.

32. São prioritariamente o público alvo do Decreto N°7.234/2010, do Programa Nacional de
Assistência Estudantil:
a) estudantes oriundos da rede pública de educação fundamental ou com renda familiar per
capita de até um salário mínimo, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições
federais de ensino superior.
b) estudantes oriundos da rede pública de educação básica e com renda familiar per capita
de até meio salário mínimo, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições
federais de ensino superior.
c) estudantes oriundos da rede pública de educação profissional ou com renda familiar per
capita de até meio salário mínimo, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições
federais de ensino superior.
d) estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita
de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições
federais de ensino superior.
e) estudantes com renda familiar de ¼ do salário mínimo, sem prejuízo de demais requisitos
fixados pelas instituições federais de ensino superior.
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33. As ações de assistência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas nas seguintes áreas:
I – moradia estudantil
II – alimentação
III – transporte
IV – atenção à saúde
V – inclusão digital
VI – cultura
VII – esporte
VIII – creche
IX – apoio pedagógico
X – acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.
Dentre essas áreas, quais NÃO compreendem os Programas da Política de Assistência Estudantil
do Ifes (2011)?
a) Inclusão digital; Creche;
b) Alimentação; Esporte;
c) Atenção à saúde; Transporte;
d) Atenção à saúde; cultura;
e) Cultura; acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.

34. De acordo com a orientação do CFESS (2012), no documento “Subsídios para atuação
dos Assistentes Sociais na Educação”, para o exercício profissional com qualidade e
_______________, o/a assistente social deve ter garantido seu direito ao livre exercício das
atividades inerentes à profissão, _______________ do local e documentação, bem como a
liberdade na realização de estudos e pesquisas e _________________ profissional para decidir
a direção e estratégias de ação junto aos/às usuários/as, respaldando-se na legislação (CEP, Lei
de Regulamentação – 8.662/1993, Resoluções CFESS) e na busca de apoio e orientação dos
Conselhos Regionais de sua jurisdição.
Assinale a alternativa que completa o trecho, CORRETA e RESPECTIVAMENTE, na ordem
das lacunas do texto:
a) fortalecimento do projeto ético-político, inviolabilidade, autonomia.
b) fortalecimento, adequação, subjugação.
c) depauperação do projeto ético-político, autonomia, adequação.
d) fortalecimento do projeto social, inviolabilidade, subsunção.
e) inviolabilidade, fortalecimento do projeto público-social, autonomia.
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35. No documento “Subsídios para atuação dos Assistentes Sociais na Educação”, o CFESS
(2012) alerta os profissionais para a preocupação com a qualidade da educação que não deve ser
capturada pelas armadilhas e artimanhas que os discursos _____________ difundem a partir
da _______________, com os paradigmas do ______________ e da “empregabilidade”,
com os investimentos em projetos pedagógicos voltados para se alcançar ________ e “eficácia”
na gestão educacional, como integrantes do esforço de consolidação de novos consensos em
torno da sociabilidade burguesa.
Assinale a alternativa que completa o trecho, CORRETA e RESPECTIVAMENTE, na ordem
das lacunas do texto:
a) contra-hegemônicos, hegemônicos, “eficiência”, “empreendedorismo”
b) hegemônicos, “pedagogia das competências”, “empreendedorismo”, “eficiência”
c) “pedagogia das competências”, “negligente”, contra-hegemônico, “empreendedorismo”
d) contra-hegemônicos, “pedagogia das competências”, “negligente”, “inaptidão”
e) hegemônicos, “pedagogia das competências”, “empreendedorismo”, “inaptidão”

36. O assistente social deve atuar para afirmar outros significados para a educação, conforme
orientado nos “Subsídios para atuação dos Assistentes Sociais na Educação” (CFESS, 2012).
Considerando essa orientação, sua atuação deve se pautar em alguns elementos. Marque (V)
para VERDADEIRO e (F) para FALSO para as afirmativas a seguir:
( ) Direção contra-hegemônica.
( ) Imposição ao trabalho profissional de uma necessária articulação com os processos de
visibilidade social e política de um amplo conjunto de sujeitos individuais.
( ) Mediação com as condições de vida, trabalho e de educação dos sujeitos singulares com os
quais atuam no cotidiano institucional.
( ) Gerenciamento hegemônico e neoliberal.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:
a) V – V – V – V
b) F – F – F – F
c) V – F – V – F
d) F – F – V – F
e) F – V – V – V
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37.

No âmbito da Política de Educação, o conjunto das competências específicas dos/as
assistentes sociais se expressam em ações que devem articular as diversas dimensões da atuação
profissional.
A alternativa que CONTEMPLA todas as dimensões relacionadas pelo “Subsídios para atuação
do Assistente Social” (CFESS, 2012) é:
a) Abordagens individuais e de execução direta de bens e serviços.
b) Abordagens individuais, investigativa, autoritária, inserção nos espaços democráticos,
pedagógico-interpretativa e execução direta de bens e serviços.
c) Abordagens coletivas, conservadora, inserção nos espaços democráticos, pedagógicointerpretativa, planejamento e execução direta de bens e serviços.
d) Abordagens individuais, coletivas, investigativa, inserção nos espaços democráticos,
pedagógico-interpretativa, de gerenciamento, planejamento e execução direta de bens e serviços.
e) Abordagens individuais, coletivas, investigativa, inserção nos espaços democráticos, de
gerenciamento, planejamento e execução indireta de bens e serviços.

38. A Resolução nº 493/2006 do CFESS, que dispõe sobre as condições éticas e técnicas do
exercício profissional do assistente social, aborda as seguintes condições:
I – Do atendimento efetuado pelo assistente social: deve ser feito com portas fechadas, de forma
a garantir o sigilo.
II – Do local destinado ao assistente social: não pode ser compartilhado com outros profissionais,
isto é, deve haver sala exclusiva.
III – O material técnico utilizado e produzido no atendimento é de caráter reservado, sendo seu
uso e acesso restrito aos assistentes sociais.
IV – O arquivo do material técnico, utilizado pelo assistente social, não poderá estar em outro
espaço físico.
Está CORRETO o que se afirma em:
a) II e IV somente.
b) I, III e IV somente.
c) I, II e IV somente.
d) I e IV, somente.
e) I e III, somente.
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39.

A Resolução nº 493/2006 do CFESS, que dispõe sobre as condições éticas e técnicas
do exercício profissional do assistente social, orienta, em relação ao local de atendimento do
profissional.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Deve ser dotado de espaço suficiente para abordagens coletivas.
b) Possuir recursos que garantam o conforto do profissional.
c) Ter ventilação natural para atendimentos breves.
d) Estar sempre de portas entreabertas, a fim de garantir a segurança do profissional.
e) Possuir espaço adequado para colocação de arquivos para a adequada guarda de material
técnico de caráter reservado.

40. De acordo com Minayo (2010), a investigação na área social tem por finalidade subsidiar a
prática transformadora através da teoria, método e técnicas. A autora destaca alguns conceitos
geralmente usados na abordagem da relação entre disciplinas, sendo eles:
a)
Multidisciplinaridade,
transdisciplinaridade.

complexidade,

multiprofissionalidade,

b) Multidisciplinaridade,
transdisciplinaridade.

multiprofissionalidade,

perspectivismo,

interdisciplinaridade,
interdisciplinaridade,

c) Transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, compartimentalização, pensamento complexo.
d) Multidisciplinaridade, perspectivismo, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, pensamento
complexo.
e) Transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, compartimentalização, pensamento complexo,
objetividade.

41. Na abordagem interdisciplinar, o grupo de especialistas deve rever um conjunto de teorias
com que quer trabalhar e colocar em debate os conceitos de cada área a serem problematizados e
articulados: suas diferenças e possibilidades de colaboração. Mas também é preciso lembrar que
no tratamento de um objeto de forma interdisciplinar, de acordo com sua especificidade, existem
várias nuances (MINAYO, 2010). Segundo a autora, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Sempre uma disciplina terá prioridade sobre outras por ser a que tem mais tradição, história
e acúmulo de conhecimento.
b) A importância de uma disciplina não pode se constituir na anulação da contribuição das
outras disciplinas.
c) Cada conceito permite mimetizar o conhecimento dos fenômenos que se colocam sob sua
definição e permitem formular políticas e ações.
d) O trabalho interdisciplinar nunca deve pospor a contribuição que vem de uma disciplina.
e) Na articulação entre disciplinas é preciso que cada área apresente conceitos e teorias capazes
de complexificar a compreensão do objeto.
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42. No movimento dialético disciplinar-interdisciplinar de conhecimento acumulado-trabalho
empírico, a autora traz a questão dos estudos locais que, se realizados de forma correta, adequada
e consciente, podem se constituir num tesouro capaz de aportar um novo saber (MINAYO,
2010). Considerando a autora, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Todo estudo local é complexo.
b) O estudo local é apenas um olhar empírico para a realidade, por isso precisa ser fundamentado
em teoria e conceitos.
c) Toda questão local tem história.
d) Um estudo focalizado não pode se constituir em apenas uma descrição da realidade.
e) Toda realidade local está integrada no mundo e, por isso, deve ser cotejada com estudos
nacionais e internacionais.

43.

No texto “Considerações sobre atribuições e competências profissionais de assistentes
sociais na atualidade”, Matos (2015) trabalha alguns elementos que desenvolvem uma reflexão
a respeito do trabalho profissional. Analise as opções abaixo de acordo com os elementos
apresentados pelo autor e marque a opção ERRADA:
a) As atribuições privativas são aquelas que se referem diretamente à profissão. Competências
são ações que os assistentes sociais podem desenvolver, embora não lhes sejam exclusivas.
b) 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.
c) Uma profissão se legitima a partir das respostas que consegue emitir para os usuários dos seus
serviços e para seus contratantes.
d) Diversas pesquisas têm mostrado que os assistentes sociais afirmam seu compromisso com a
democracia, com os direitos e com o projeto ético-político do Serviço Social.
e) No eixo das ações afirmativas das atribuições privativas e competências profissionais,
destacam-se algumas ações desenvolvidas pelo CFESS, como a Política Nacional de Fiscalização,
publicações de resoluções e elaboração de documentos, entre outros.

44. Segundo Matos (2015), é preciso ter claro que a categoria de assistentes sociais não está
imune ao caldo conservador da sociedade brasileira, mas caso opte por valores conservadores,
essa deve ser uma escolha consciente e não como vem ocorrendo na maioria das vezes. Tal se
configura em um:
a) “esgotamento profissional”
b) “estresse contínuo”
c) “conflito de interesses”
d) “autoengano”
e) “posicionamento contraditório”
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45. De acordo com Matos (2015), se o cotidiano é ____________, também é importante dizer
que nem por isso é necessariamente sempre ___________, pois se vivêssemos em outra ordem
____________ com valores _________________, daríamos respostas mais qualificadas,
ainda que imediatas, e manejando conhecimentos distintos ao mesmo tempo.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE o trecho, RESPECTIVAMENTE, na
ordem das lacunas do texto.
a) insuprimível – alienador – societária – emancipatórios hegemônicos.
b) particular – conclusivo – econômica – sociais e morais igualitários.
c) incógnito – desconhecido – societária – éticos-políticos coerentes.
d) insuprimível – conclusivo – econômica – emancipatórios hegemônicos.
e) incógnito – alienador – societária – sociais e morais igualitários.

46.

O Serviço Social brasileiro vive, processualmente, metarmofoses/alterações que se
relacionam de forma mediata ou imediata com os rumos da realidade, determinadas quer pelas
profundas transformações produzidas pelo capitalismo, quer pelas mudanças na formação
da sociabilidade das classes, ambos mediando a intervenção do Estado (MOTA, 2014). Na
perspectiva da autora, surgem novos espaços ocupacionais e competências profissionais que
convivem com os tradicionais, revelando significativas alterações no mercado de trabalho, nas
demandas e nos conteúdos das ações dos assistentes sociais. Avalie as afirmativas abaixo de
acordo com a autora e responda se são VERDADEIRAS ou FALSAS.
(
) A área socioambiental ganha visibilidade, passando a exigir uma intervenção ativa dos
profissionais de Serviço Social.
(
) A intervenção sobre as questões urbanas, compreendidas pela mobilidade e a moradia
popular, tem ocupado um espaço cada vez mais requisitado ao Serviço Social.
( ) Amplia-se o espaço de inserção do Serviço Social com os novos movimentos no campo da
discriminação sexual, racial, entre mulheres, crianças, adolescentes, jovens e idosos.
( ) No campo da Saúde, marcada pela estagnação dos quadros técnicos de trabalho, novas
problemáticas e tendências se postam.
( ) Expansão da área sociojurídica com a criação de novos postos de trabalho nos tribunais,
Ministério Público, defensorias públicas, etc.
Marque a opção que contenha a sequência CORRETA, de cima para baixo:
a) V – V – V – F – V
b) V – V – V – V – V
c) V – F – F – V – F
d) V – V – V – V – F
e) V – V – F – V – F
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47. Mota (2014), defende a necessidade de exercitar nossa capacidade de análise da experiência
profissional cotidiana, identificando:
a) um posicionamento, em favor da liberdade e desigualdade social, que assegure universalidade
de acesso aos bens e serviços.
b) uma bagagem teórico-metodológica que lhe permita elaborar uma interpretação crítica do seu
trabalho.
c) o dimensionamento que a perspectiva crítico-dialética exige da ação profissional, no que diz
respeito ao seu alcance e objetividade.
d) a garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes
e suas expressões teóricas.
e) quais aspectos da produção e reprodução da realidade foram ou poderiam ser tensionados pela
ação do Serviço Social.

48.

As ações socioeducativas com indivíduos, grupos e famílias, no âmbito dos processos
socioassistenciais, requerem ações planejadas, equacionadas aos objetivos do Serviço Social e
conectadas ao conjunto de outras ações desenvolvidas no âmbito dos processos socioassistenciais,
dos processos de planejamento e gestão e dos processos político-organizativos. Na perspectiva
de Mioto (apud CFESS/ABEPSS (org.), 2009), avalie as alternativas seguintes:
I – Os espaços sócio-ocupacionais se organizam a partir de um conjunto de princípios e
finalidades voltado, especialmente, à execução de determinadas políticas sociais.
II – As ações socioeducativas requerem também conhecimento das demandas/necessidades dos
usuários, tanto nas suas singularidades, como no conjunto dos usuários ao longo do tempo
(conhecimento cumulativo).
III – As abordagens mais utilizadas no contexto das ações educativas são as familiares. A
formação de grupos é altamente recomendável porque permite, por meio da reunião de diferentes
sujeitos, a realização do processo educativo de forma coletiva.
IV – As ações socioeducativas são propostas que se constroem a partir do conhecimento e
análise das necessidades postas pela totalidade dos usuários, pelas finalidades dos serviços e
também pelas características dos territórios.
V – As ações socioeducativas se constituem como processos que se constroem e se reconstroem
continuamente, com o auxílio de modelos pré-definidos.
Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas VERDADEIRAS:
a) I, II, e IV
b) I, II, III e IV
c) II, III e IV
d) I, III, IV e V
e) I, II, III, IV e V
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49. No texto “ Estudos Socioeconômicos”, Mioto (apud CFESS/ABEPSS (org.), 2009) aborda o
tema estudos socioeconômicos/estudo sociais no âmbito do Serviço Social e remete a pensá-lo,
inicialmente, enquanto parte intrínseca das ações profissionais dos assistentes sociais. Segundo
a autora, marque a alternativa INCORRETA:
a) Os estudos socioeconômicos passam a ser entendidos como ações significativas no processo
de efetivação, garantia e ampliação de direitos fundamentais e no enfrentamento das expressões
da questão social.
b) As mudanças nas formas de conceber e conduzir os estudos socioeconômicos abrangeram
também as formas de relacionamento entre os sujeitos (agora sujeitos de direitos), os assistentes
sociais e a sociedade.
c) Os estudos sociais são realizados nos mais diversos campos de intervenção profissional e
estão vinculados ao acesso a determinados benefícios sociais de ordem material e financeira, em
que se inclui a aquisição de bens e de serviços.
d) Na Saúde, os estudos sociais destinam-se à concessão de benefícios, recursos materiais e para
subsidiar a decisão médico-pericial.
e) Na Política Urbana, são utilizados pelas administrações municipais nos processos de isenção
de impostos, como no caso do Imposto Territorial Urbano (IPTU).

50.

De acordo com Guerra (apud CFESS/ABEPSS (org.), 2009), na atuação profissional
existem duas dimensões que estão intrinsecamente relacionadas, e a qualidade de uma implica
a plena realização da outra. “Quando realizamos entrevistas, estamos exercitando uma dessas
dimensões, por meio de informações extraídas diretamente da realidade, mas a sua preparação,
em grande medida, dependeu de conhecimentos indiretos sobre vários temas que nos habilitaram
a realizá-la”.
A autora se refere às dimensões:
a) crítico-dialética e política da profissão.
b) investigativa e interventiva.
c) mediata e empiricista.
d) formal-abstrata e investigativa.
e) interventiva e procedimental.
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RASCUNHO
(Não será considerado na correção)
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16

31

46

2

17

32

47

3

18

33

48

4

19

34

49

5

20

35

50

6

21

36

7

22

37

8

23

38

9

24

39

10

25

40

11

26

41

12

27

42

13

28

43

14

29

44

15

30

45

Resposta

GABARITO - PROVA OBJETIVA
CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO –
EDITAL Nº 02/2018- IFES

ASSISTENTE SOCIAL

CARGO:

NÍVEL:

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C
D
C
B
E
D
ANULADA

D
E
B
B
E
D
B
C
A
E
D
C
B

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

D
C
C
A
C
D
E
A
E
A
B
D
A
A
B
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D
E
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D
A
A
E
A
D
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