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aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a seguinte reflexão atribuída ao poeta grego 
Hesíodo, extraída da obra Ética a Nicômaco, 
para responder às questões 1 a 6.

“Ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas 
as coisas;
Bom, o que escuta os conselhos dos homens 
judiciosos.
Mas o que por si não pensa, nem acolhe a sabedoria 
alheia,
Esse é, em verdade, uma criatura inútil”.
________________________________________

01. Assinale a alternativa que apresenta uma 
interpretação correta sobre o sentido moral dessa 
reflexão.
a) É inútil conhecer as coisas por via indireta, pois 
apenas a experiência pessoal traz benefícios reais.
b) O conhecimento das coisas, direto ou indireto, é 
sempre mais proveitoso do que a ignorância.
c) É preferível conhecer as coisas do mundo por 
ouvir falar do que por experiência própria.
d) O homem que dá ouvidos a conselhos de 
pessoas ignorantes acaba também se tornando um 
ignorante.
________________________________________

02. Releia o primeiro verso da reflexão de Hesíodo: 
“Ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas 
as coisas”. Neste caso, a palavra “aquele” é 
classificada gramaticalmente como:
a) Pronome possessivo.
b) Substantivo próprio.
c) Pronome demonstrativo.
d) Substantivo comum.
________________________________________

03. No terceiro verso do texto, aparece a expressão 
“sabedoria alheia”. Assinale a alternativa que indica 
um termo que poderia substituir a expressão “alheia”, 
sem alterar o sentido pretendido pelo poeta.
a) alienada
b) desatenta
c) distante
d) dos outros
________________________________________

04. Assinale a alternativa que apresenta APENAS 
adjetivos que aparecem no texto.
a) Aquele, que, si, esse.
b) Coisas, conselhos, homens, sabedoria.
c) Ótimo, bom, judiciosos, inútil.
d) Conhece, escuta, pensa, acolhe.

05. Considere o segundo verso do texto: “Bom, o 
que escuta os conselhos dos homens judiciosos”. 
Neste caso, a vírgula exerce uma função:
a) adversativa, tendo em vista que se opõe ao 
sentido do verso anterior.
b) meramente estética, pois a sua ausência não 
afetaria o sentido original do texto.
c) metafórica, porque simboliza os homens que 
ignoram conselhos.
d) elíptica, ou seja, serve para evitar a repetição 
desnecessária de palavras.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que apresenta um 
significado correto para o adjetivo “judiciosos”, 
conforme empregado no segundo verso do texto.
a) Encantadores.
b) Imprudentes.
c) Levianos.
d) Sensatos.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA 

07. Considerando uma mesma taxa mensal, aplicar 
certa quantia de dinheiro em um regime de juros 
compostos, ao invés de regime de juros simples, é 
mais vantajoso porque:
a) O regime de juros compostos rende, em cada 
mês, a mesma quantia, totalizando um montante 
maior ao fim de um período longo.
b) O rendimento mensal do regime de juros simples 
é cada vez menor, sendo vantajoso apenas em 
compras, mas não em aplicações.
c) A taxa de juros incide sobre um montante cada 
vez maior e não sempre no capital inicial.
d) O regime de juros compostos só é vantajoso 
quando se quer uma rentabilidade menor.
________________________________________

08. Duas pessoas serão escolhidas, por sorteio, 
para um final de semana em um hotel fazenda. 
Sabendo que 10 casais estão concorrendo, qual a 
probabilidade aproximada de que as duas pessoas 
escolhidas sejam casadas uma com a outra?
a) 20%
b) 11%
c) 1%
d) 5%
________________________________________

09. Qual é a menor das raízes da equação 
 ?

a)  
b)  - 2
c)  2
d)  
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10. Um retângulo possui perímetro igual a 24 cm. 
Assinale a alternativa que contém a função que 
expressa sua área em função de um de seus lados.

a)  

b)  

c)  

d)  

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia a notícia abaixo, a respeito da atual 
corrida presidencial norte-americana, e assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna.

“O Partido Democrata decidiu na terça-feira que 
_______________ será a candidata à eleição 
presidencial de novembro. É a primeira vez que 
um grande partido dos Estados Unidos indica uma 
mulher para o cargo de comandante-chefe”. (Jornal 
El País, 27/07/2016).

a) Donald Trump
b) Hillary Clinton
c) Michelle Obama
d) Sarah Palin
________________________________________

12. Neste ano, o Congresso Nacional aprovou a 
admissibilidade do impeachment de Dilma Rousseff. 
Com isso, assumiu a presidência interinamente 
Michel Temer. Neste novo cenário político, o cargo 
de Ministro das Relações Exteriores foi confiado a:
a) Aécio Neves (PSDB).
b) Eduardo Cunha (PMDB).
c) José Serra (PSDB).
d) Luís Inácio Lula da Silva (PT).
________________________________________

13. Em relação ao conceito de “democracia”, 
assinale a alternativa INCORRETA.
a) O conceito de democracia remonta à experiência 
de autogoverno dos cidadãos atenienses, na Grécia 
Antiga.
b) A palavra “democracia” é formada por dois 
vocábulos de origem grega (demos+kracia) que 
juntos significam “governo exercido por muitos”.
c) Além de ser um regime político, o atual 
conceito de democracia envolve também atitudes, 
comportamentos e concepções morais.
d) Numa democracia direta, como a brasileira, as 
decisões políticas são tomadas diretamente pelos 
cidadãos, e não por representantes eleitos por eles.

14. Leia a análise abaixo, sobre um importante 
aspecto da atualidade, e assinale a alternativa que 
preenche de forma correta a lacuna.

“Ao longo de setenta anos, a ______________ 
vinha sendo vista como solução para os problemas 
do mundo. Ao longo desse período, o comércio 
internacional, os fluxos de capital e a migração 
aumentaram de forma constante. E havia uma 
ampla aceitação de que todos se beneficiam com 
ela. Inúmeros estudos e uma classe média em 
expansão na China e na Índia pareciam comprovar 
isso”. (DW Notícias, 04/07/2016, com adaptações).

a) cultura ocidental
b) globalização
c) crise econômica
d) mídia

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. “Argumento do conhecimento aplicado à 
prática; do necessário ecletismo em face das 
problemáticas sociais emergentes; da adoção 
de conceitos instrumentais que assumem (…) a 
condição de categorias teóricas e a recorrência 
a metodologias de ação e procedimentos de 
padronização da ação profissional nos manuais 
institucionais, autoexplicativos, com centralidade na 
lógica gerencial.” (MOTA, Ana Elizabete. Espaços 
ocupacionais e dimensões políticas da prática 
do assistente social. Revista Serviço Social e 
Sociedade. São Paulo, n. 120, p. 694-705, out./dez. 
2014). 

A citação acima faz referência à:
a) competência técnico-operativa do Serviço Social.
b) nova face do pragmatismo no Serviço Social.
c) instrumentalidade do Serviço Social.
d) formação generalista da profissão de Serviço 
Social.
________________________________________

16. Leia o texto a seguir:

“O ponto de partida para a análise do Serviço Social 
é o de que a profissão é tanto um dado histórico, 
indissociável das particularidades assumidas 
pela formação e desenvolvimento da sociedade 
brasileira no âmbito da divisão internacional do 
trabalho, quanto resultante dos sujeitos sociais 
que constroem sua trajetória e redirecionam seus 
rumos.” (IAMAMOTO, Marilda V. Projeto profissional, 
espaços ocupacionais e trabalho do assistente 
social na atualidade. In: Atribuições privativas do/a 
Assistente Social em questão. CFESS, 2012. p. 39).
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Com base no trecho citado acima, analise as 
afirmativas que seguem: 

I – A profissão de Serviço Social se configura e se 
recria no âmbito das relações entre o Estado e a 
sociedade, fruto de determinantes macro-sociais 
que estabelecem limites e possibilidades ao 
exercício profissional, inscrito na divisão social e 
técnica do trabalho e nas relações de propriedade 
que a sustentam. 
II – Para pensar as competências e atribuições do 
assistente social é necessário lançar o olhar para 
este momento particular de mudanças no padrão 
de acumulação e regulação social, nos marcos da 
chamada globalização da produção dos mercados 
e dos bens culturais.
III - O Serviço Social brasileiro, nas últimas décadas, 
redimensionou-se e renovou-se no âmbito da sua 
interpretação teórico-metodológica e política, num 
forte embate com o projeto ético-político profissional 
e seu lastro conservador, adequando criticamente a 
profissão às exigências do seu tempo.

Está correto o que se afirma: 
a) Somente em I e II.
b) Somente em I.
c) Somente em II e III.
d) Em I, II e III
________________________________________

17. A assessoria/consultoria pode ser definida como 
aquela “ação que é desenvolvida por um profissional 
com conhecimentos na área, que toma a realidade 
como objeto de estudo e detém uma intenção de 
alteração da realidade.” (MATOS, Maurílio Castro. 
Assessoria e Consultoria: reflexões para o Serviço 
Social. In: BRAVO, Maria Inês Souza e MATOS, 
Maurílio Castro. (Org.). Assessoria, Consultoria e 
Serviço Social. Rio de Janeiro, 7 Letras e FAPERJ, 
2006)

Sobre a assessoria, analise as afirmações abaixo e 
classifique V para verdadeiro e F para falso. 
(  ) – Assessoria é sinônimo de supervisão. 
(  ) – A assessoria é um trabalho precarizado e 
temporário.
(  ) – A assessoria é sinônimo de uma ação 
extensionista da universidade. 

Assinale a alternativa que contém, de cima para 
baixo, a sequência correta.
a)  V, F, F.
b) V, V, F.
c) V, V, V.
d) F, F, F.

18. “Diz respeito a esclarecimentos e análises, 
com base em conhecimento específico do Serviço 
Social, a uma questão ou questões relacionadas 
a decisões a serem tomadas. Trata-se de uma 
exposição e manifestação sucinta, enfocando-
se objetivamente a questão ou situação social 
analisada, e os objetivos do trabalho solicitado e 
apresentado; a análise da situação, referenciada 
em fundamentos teóricos, éticos e técnicos, 
inerentes ao Serviço Social.” (CFESS. O estudo 
social em perícias, laudos e pareceres técnicos: 
contribuição ao debate no Judiciário, Penitenciário 
e na Previdência Social. 9 ed. São Paulo: Cortez, 
2010)

Assinale a alternativa que corresponde ao 
instrumental técnico utilizado pelo Assistente Social 
indicado na citação acima.
a) Perícia social. 
b) Relatório social.
c) Parecer social.
d) Estudo social.
________________________________________

19. Sobre a visita domiciliar, analise as afirmativas 
abaixo:

I – Enquanto abordagem profissional, a visita 
domiciliar emprega, pelo menos, três técnicas: a 
observação, a entrevista e o método biográfico.
II – Técnica social, de natureza qualitativa.
III – Instrumento que deve empregar o empirismo e 
o pragmatismo.

Está correto o que se afirma:
a) Somente em II.
b) Somente em I e II.
c) Somente em II e III.
d) Em I, II e III
________________________________________

20. O Código de Ética do/a Assistente Social 
apresenta onze princípios fundamentais. A 
compreensão dos mesmos é indispensável para 
uma atuação profissional de qualidade. Sobre 
os princípios do Código de Ética do/a Assistente 
Social, analise as afirmativas abaixo:
I - Defesa intransigente dos direitos humanos e 
recusa do arbítrio e do autoritarismo.
II - 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.
III - Opção por um projeto profissional vinculado 
ao processo de construção de uma nova ordem 
societária, sem dominação, exploração de classe, 
etnia e gênero. 
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São princípios do Código de Ética do/a Assistente 
Social o que se afirma:
a) Somente em I e II.
b) Somente em III.
c) Somente em I.
d) Em I, II e III.
________________________________________

21. O direito à vida e à saúde configura-se como 
dois direitos fundamentais preconizados no Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990). Sobre tais direitos, assinale a 
alternativa correta.
a) É assegurado a todas as mulheres o acesso aos 
programas e às políticas de saúde. O atendimento 
pré-natal será realizado por profissionais da atenção 
terciária. 
b) A gestante que abandonar as consultas de pré-
natal, bem como da puerperal, e que não comparecer 
às consultas pós-parto, perderá o direito ao parto 
normal pela rede de atenção básica.  
c) As gestantes ou mães que manifestem 
interesse em entregar seus filhos para adoção 
serão obrigatoriamente encaminhadas, sem 
constrangimento, à Justiça da Infância e da 
Juventude. 
d) A criança com necessidade de cuidados 
odontológicos especiais deverá ser atendida pela 
rede privada de atenção odontológica, por meio de 
uma parceria público-privada.  
________________________________________

22. A Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, institui 
o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(SINASE) e regulamenta a execução das medidas 
socioeducativas destinadas a adolescente que 
pratique ato infracional. Segundo a referida 
legislação, em seu artigo 52, “o cumprimento das 
medidas socioeducativas, em regime de prestação 
de serviços à comunidade, liberdade assistida, 
semiliberdade ou internação, dependerá de”:
a) Oferta de atendimento via Centro de Referência 
Especializado em Assistência Social (CREAS), 
média complexidade. 
b) Plano Individual de Atendimento, instrumento de 
previsão, registro e gestão das atividades a serem 
desenvolvidas com o adolescente. 
c) Acompanhamento sistematizado via Ministério 
Público e Defensoria Pública.
d) Avaliação médica psiquiátrica e psicológica.
________________________________________

23. A Resolução CFESS nº557, de 15 de setembro 
de 2009, dispõe sobre a emissão de pareceres, 
laudos, opiniões técnicas conjuntos entre o 
assistente social e outros profissionais. À luz do 
respectivo dispositivo, analise as afirmativas a 
seguir e classifique V para verdadeiro e F para falso.

(  ) Ao atuar em equipes multiprofissionais, o 
assistente social deverá garantir a especificidade 
de sua área de atuação.
(  ) O assistente social deverá emitir sua opinião 
técnica sobre o que é da área de atuação da equipe 
multidisciplinar na qual participa e para a qual está 
habilitado e autorizado a exercer a profissão.
(  ) O entendimento ou opinião técnica do assistente 
social sobre o objeto da intervenção conjunta 
com outra categoria profissional e/ ou equipe 
multiprofissional, deve destacar a sua área de 
conhecimento separadamente.

Assinale a alternativa que contém, de cima para 
baixo, a sequência correta.
a) V, F, F.
b) V, V, F.
c) V, F, V.
d) V, V, V.
________________________________________

24. Leia o texto a seguir:
“A política, na sua configuração recente e restrita, 
tem a conotação de política pública a qual engloba 
a política social. Ou melhor, a política social é uma 
espécie do gênero política pública”. (PEREIRA, 
Potyara, A. P. Discussões conceituais sobre política 
social como política pública e direito de cidadania. 
In: BOSCHETTI; BEHRING; SANTOS, MIOTO 
(Orgs). Política Social no Capitalismo: tendências 
contemporâneas. São Paulo: Cortez, 2008)

Sobre o conceito de política pública, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a) Política pública é sinônimo de política estatal.
b) Tem como uma de suas principais funções a 
concretização de direitos de cidadania.
c) Guia-se pelo interesse comum e da soberania 
popular. 
d) A política pública visa concretizar direitos sociais 
conquistados pela sociedade e incorporados nas 
leis.
________________________________________

25. O artigo 4º, da Lei 8.662/93 (Lei de 
Regulamentação da Profissão), apresenta 
competências do Assistente Social, como, por 
exemplo: “I - elaborar, implementar, executar 
e avaliar políticas sociais junto a órgãos da 
administração pública, direta ou indireta, empresas, 
entidades e organizações populares.”
Assinale a alternativa que apresenta outra 
competência do Assistente Social, conforme artigo 
4º, da Lei de Regulamentação da Profissão.
a) Planejar, organizar e administrar benefícios e 
Serviços Sociais.
b) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e 
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 
projetos na área de Serviço Social. 
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c) Planejar, organizar e administrar programas e 
projetos em Unidade de Serviço Social.
d) Assessoria e consultoria de órgãos da 
Administração Pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades, em matéria de Serviço 
Social.
________________________________________

26. Sobre a questão social e suas múltiplas 
manifestações, assinale a alternativa INCORRETA.
a) As múltiplas manifestações da questão social, 
sob a órbita do capital, tornam-se objeto de ações 
filantrópicas e de benemerência e de programas 
focalizados de combate à pobreza. 
b) A questão social é indissociável da sociabilidade 
capitalista e, particularmente, das configurações 
assumidas pelo trabalho e pelo Estado na expansão 
monopolista do capital. 
c) A análise da questão social deve ser feita, 
exclusivamente, sob o discurso genérico, estrutural, 
que redunda em uma visão unívoca. Olhar para a 
vida dos sujeitos e para a dinâmica estrutural, nesse 
caso, esvaziaria a análise. 
d) A gênese da questão social na sociedade 
burguesa deriva do caráter coletivo da produção 
contraposto à apropriação privada da própria 
atividade humana – o trabalho -, das condições 
necessárias à sua realização, assim como de seus 
frutos. 
________________________________________

27. Segundo IAMAMOTO (2007, p. 416), “o 
exercício da profissão realiza-se pela mediação 
do trabalho assalariado, que tem no Estado e 
nos organismos privados – empresariais ou não 
-, os pilares de maior sustentação dos espaços 
ocupacionais desse profissional, perfilando o seu 
mercado de trabalho, componente essencial da 
profissionalização do Serviço Social.” (IAMAMOTO, 
M. V. Serviço Social em tempo de capital fetiche: 
capital financeiro, trabalho e questão social. São 
Paulo: Cortez, 2007.)

Conforme a autora citada e, no que tange ao 
trabalho do assistente social em tempo de capital 
fetiche, analise as afirmações abaixo:
I – A mercantilização da força de trabalho do 
assistente social, pressuposto do estatuto 
assalariado, subordina esse trabalho de qualidade 
particular aos ditames do trabalho abstrato e o 
impregna dos dilemas da alienação, impondo 
condicionantes socialmente objetivos à autonomia 
do assistente social na condução do trabalho e a 
integral implementação do projeto profissional.
II – Verifica-se uma tensão entre o projeto 
profissional, que afirma o assistente social como um 
ser prático-social dotado de liberdade e teleologia, 
capaz de realizar projeções e buscar implementá-

las na vida social; e a condição de trabalhador 
assalariado, cujas ações são submetidas ao poder 
dos empregadores e determinadas por condições 
externas aos indivíduos singulares.
III – É necessário romper com as unilateralidades 
presentes nas leituras do trabalho do assistente 
social com vieses ora fatalistas, ora messiânicos, 
tal como se constata no cotidiano profissional. 
As primeiras superestimam a força e a lógica do 
comando do capital no processo de (re)produção, 
submergindo a possibilidade dos sujeitos de 
atribuírem  direção às suas atividades.

Está correto o que se afirma:
a) Somente em II e III.
b) Somente em I e II.
c) Somente em I e III.
d) Em I, II e III.
________________________________________

28. “[...] É uma medida em geral quantitativa dotada 
de significado social substantivo, usado para 
substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito 
social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa 
acadêmica) ou programático (para formulação 
de políticas). É um recurso metodológico, 
empiricamente referido, que informa algo sobre um 
aspecto da realidade social ou sobre mudanças que 
estão se processando na mesma.” (Januzzi, 2004)

A citação acima faz menção ao conceito de:
a) Programas.
b) Planejamento estratégico.
c) Indicador social.
d) Objetivo geral de um projeto social.
________________________________________

29. O artigo 2º, do Código de Ética do/a Assistente 
Social, estabelece os direitos do/a profissional. 
Sobre isso, analise as afirmativas abaixo.
I - Livre exercício das atividades inerentes à 
Profissão.
II - Programar, administrar, executar e repassar os 
serviços sociais assegurados institucionalmente. 
III - Desagravo público por ofensa que atinja a sua 
honra profissional. 

É direito do/a Assistente Social, conforme artigo 
supracitado, o que se afirma:
a) Somente em I.
b) Somente em II.
c) Somente em I e III.
d) Em I, II e III.
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30. Analise o trecho abaixo:

“São considerados serviços de ______________  
aqueles que oferecem atendimentos às famílias e 
indivíduos com seus direitos violados, mas cujos 
vínculos familiar e comunitário não foram rompidos. 
Neste sentido, requerem maior estruturação 
técnico- operacional e atenção especializada e 
mais individualizada, e, ou, de acompanhamento 
sistemático e monitorado.” (BRASIL. Política 
Nacional de Assistência Social – PNAS/2004; 
Norma Operacional Básica – NOB/Suas. Brasília: 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome – Secretaria Nacional de Assistência Social, 
2005) 

O termo que preenche corretamente a lacuna é:
a) Proteção social básica
b) Média complexidade
c) Alta complexidade
d) Programa de Atenção Integral às Famílias (PAIF)

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 10/10/2016.


