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PROVA TIPO Cargo de Nível Superior: 

ASSISTENTE SOCIAL 

Provas de Português, Raciocínio Lógico, Fundamentos 
da Administração Pública e Conhecimentos Específicos. 

CADERNO DE QUESTÕES 

 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da 

etiqueta da banca e da Folha de Respostas de questões objetivas. 
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação 

estão corretas. Verifique, também, se contém 60 (sessenta) questões objetivas com 5 
(cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal. 

4. O tempo disponível para esta prova é de 4 horas. Faça-a com tranquilidade, mas controle 
seu tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.  

5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 (duas) 
horas do início da aplicação. 

6. Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu 
documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas. 
8. Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de 

tinta preta. Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o 
círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme o modelo: 

  
9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões 

objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida 
totalmente ou que não tenha sido transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o 
conteúdo da Folha de Respostas de questões objetivas. 

11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos 
os candidatos. 

12. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 
13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente 

com a Folha de Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença. 
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente 

poderão ausentar-se da sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 
15. Assine este Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação 

(RG, CNH, outros). 
Boa Prova! 
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Nº do documento de identificação (RG, CNH, outros): Assinatura do(a) candidato(a): 
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PORTUGUÊS 

QUESTÃO 01_____________________________________ 

Assinale a opção em que a frase está com a regência verbal 
incorreta. 

A) O desenvolvimento intelectual da criança depende do 
apoio que encontra em sua família 
B) As regras a que todos devem obedecer foram aprovadas 
pela maioria 
C) A ausência de orientação clara induziu os alunos a erros 
D) Os benefícios a que alguns professores têm direito 
devem ser estendidos a todos os demais 
E) O professor deve estimular a seus alunos a fazer os 
trabalhos coletivamente 

QUESTÃO 02_____________________________________ 

“Inteligência linguística: manifesta-se na habilidade para lidar 
criativamente com as palavras, em diferentes níveis de 
linguagem (semântica, sintaxe), tanto na expressão oral 
quanto na escrita. Particularmente notável em poetas e 
escritores, também é desenvolvida por oradores, jornalistas, 
publicitários e vendedores, por exemplo.” (Katia C.S. Smole). 

Assinale a única afirmativa incorreta em relação ao texto. 

A) “O adjetivo “notável” se refere a” linguagem” 
B) “Desenvolvida” está concordando com “inteligência” 
C) O uso  de, ”por exemplo,” indica alguns tipos de 
profissionais que usam a inteligência artificial 
D) Semântica e sintaxe são diferentes níveis da estrutura da 
linguagem 
E) “Particularmente” pode ser substituído na frase por 
“especialmente” 

QUESTÃO 03_____________________________________ 

“O raciocínio se esforça por obter conhecimentos novos a 
partir de conhecimentos já adquiridos; por penetrar no 
desconhecido a partir do já conhecido. O raciocínio lógico 
parte, portanto, de certas proposições admitidas e se esforça 
por delas extrair, através da mediação, se for o caso, outras 
proposições igualmente admitidas, ou seja, conclusões”. 
(Henri Lefebvre) 

Escolha a opção em que a expressão grifada não está sendo 
utilizada no trecho acima com o sentido relatado: 

A) Se for o caso – indica uma possibilidade, hipótese 
B) A partir de – indica modo ou meio 
C) Portanto – expressa ideia de conclusão 
D) Ou seja – funciona com sentido de alternância 
E) Através de – Indica modo ou meio 

QUESTÃO 04_____________________________________ 

“Lá em Minas, ainda criança, após o jantar, juntava-me aos 
grandes que contavam casos. Mesmo menino eu conseguia 
perceber as enormes mentiras que eram pregadas. Não me 
recordo, entretanto, de jamais haver ouvido alguém dizer: 
“Isto é mentira”. Ao contrário. A reação própria e esperada 

frente a uma despropositada composição verbal foi sempre: 
“Mas isto não é nada”. E daí o novo contador prosseguia 
para construir a sua coisa.” 
(Alves, Rubem. Conversas com quem gosta de ensinar, 23. 
Edição, 1989, pág.66). 

Com base no texto, assinale a opção com a afirmativa 
CORRETA: 

A) A crase é facultativa no trecho “ frente a uma 
despropositada composição verbal” 
B) Por se tratar de uma narrativa sobre época de sua 
infância, o autor utilizou a maioria dos verbos no tempo 
pretérito, do modo Indicativo 
C) Utilizar uma vírgula ao invés de ponto após expressão 
“Ao contrário” não é permitido pela norma gramatical 
D) O deslocamento da conjunção “Entretanto” para o início 
da frase altera o sentido 
E) Substituir a expressão “jamais haver ouvido” por “jamais 
ter ouvido” torna a frase mais correta 

QUESTÃO 05_____________________________________ 

Analise os períodos abaixo e marque a alternativa correta: 

I. A nossa civilização teve conhecidas e radicais 
transformações a partir da Revolução Industrial. 
 

II. Os que querem ser bem sucedidos veem a vida 
devassada, pela celebridade repentina e frequentemente 
ilusórias. 
 

III. A aceitação e aprovação públicas determinam o nível de 
sucesso, normais para o homem contemporâneo. 
 

IV. As realizações de qualquer pessoa valem menos que a 
publicidade em torno delas. 
 

V. O individualismo, mesmo considerado as mudanças, 
permanece a maior problemática de nossas sociedades. 

 
A) I e IV estão corretas 
B) I, III e IV estão incorretas 
C) III, IV e V  estão corretas 
D) IV e V estão incorretas 
E) II, IV e V estão corretas 

QUESTÃO 06_____________________________________ 

Assinale a opção em que a palavra grifada está sendo usada 
de forma inadequada: 

A) É muito forte o movimento das entidades pelo fim da 
descriminalização racial 
B) A população brasileira apresenta heterogeneidade em 
sua composição racial 
C) O professor deve exercer o tempo todo a criticidade, 
buscando a causa das coisas 
D) É fundamental no processo educativo a interação entre 
direção, corpo docente e discente 
E) Uma análise superficial normalmente leva à simplificação 
dos fatos 
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QUESTÃO 07_____________________________________ 

A famosa “Enciclopédia”, em 17 volumes, foi publicada entre 
1751 e 1772. Comandado por Diderot e D’Alambert, esse 
ambicioso projeto editorial pretendia colocar no papel todo o 
saber humano, inclusive aquele que incomodava os 
poderosos da época, chamada Iluminismo, na qual o foco 
era a busca do conhecimento humano. 

Em relação ao texto acima, assinale a opção em que a 
afirmativa é falsa: 

A)  “comandado” é um particípio passado aqui na função de 
adjetivo, concordando com “projeto” 
B) “...incomodava os poderosos” –o verbo faz concordância 
verbal com “saber humano” 
C) “em 17volumes” está separado por vírgulas por se tratar 
de complemento adverbial intercalado 
D) “esse ambicioso projeto editorial” é uma hiponímia em 
relação a “Enciclopédia” 
E) “Inclusive aquele que...” – o pronome demonstrativo tem 
como referente a palavra “projeto” 

QUESTÃO 08_____________________________________ 

Assinale a alternativa em que a regência do verbo está na 
forma transitiva direta. 

A) Os narcisistas cuidam excessivamente de sua imagem 
B) O indivíduo moderno às vezes vende uma imagem 
pessoal nem sempre condizente com sua situação real 
C) Pertencemos a uma civilização individualista 
D) A propaganda massiva induz ao consumo exagerado 
E) A exibição excessiva em redes sociais de modo geral 
desemboca em polêmicas e atritos 

QUESTÃO 09_____________________________________ 

Assinale a alternativa em que a pontuação está de acordo 
com as normas gramaticais. 

A) Veta Governador! Esse, foi o tema da campanha de uma 
ONG ambientalista para a autoridade vetar a liberação da 
pesca naquela baía. Enquanto a Justiça examina a questão 
B) “Cavernas instigantes, planícies douradas, o cerrado 
bruto em meio ao cânion profundo: o Piauí é uma terra de 
encontros contraditórios e complementares. Tem, por 
exemplo, o único delta em mar aberto das Américas, mesmo 
sendo o Estado com o menor litoral do Brasil” 
C) De lá 30 minutos de caminhada em trilhas, levam o 
turista ao topo do morro de onde se avista a vila antiga 
D) A orla marítima de Maceió, em dias de sol se transforma 
numa passarela de turistas. Encantados com a cor do mar 
verde esmeralda 
E) Pronto! Cumprida a promessa. Cada atleta, medalhista, 
terá direito, ainda que com restrições a um dia de folga para 
visitar os pontos turísticos da cidade 

QUESTÃO 10_____________________________________ 

Não lamentes, porque HÁ MALES QUE VÊM PARA O BEM. 

A oração em destaque encerra a ideia de: 

A) Indignação 
B) Derrotismo 
C) Otimismo 
D) Certeza 
E) Bondade 

QUESTÃO 11_____________________________________ 

Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas na 
frase a seguir: 

O Reitor  dirigiu-se..... sala de eventos e pôs-se.....falar.... 
todas as professoras.  

A) à      -     à      -    a 
B) a      -     à      -    à 
C) à      -     a      -    a 
D) à      -     a      -    à 
E) a      -     a      -    a 

QUESTÃO 12_____________________________________ 

Escolha a alternativa em que a regência não se dá na forma 
transitiva indireta: 

A) Pertencemos a uma civilização considerada individualista 
B) Alguns artistas cuidam excessivamente de sua imagem 
C) A mídia e as redes sociais expõem em demasia a vida 
pessoal das celebridades 
D) Descuidos na divulgação de fatos desembocam em 
polêmicas desgastantes 
E) O sucesso de uma novidade artística depende da 
aceitação e aprovação públicas 

QUESTÃO 13_____________________________________ 

Preencha as lacunas com a opção em que os verbos 
estejam no tempo, modo, conjugação e concordância 
adequados ao sentido da frase: 

O diretor________ao coordenador que _________as provas, 
caso a chuva _____________ os alunos de ________à 
escola. 

A) solicitou – adiasse – impedisse – vir 
B) solicita – adiassem – impedisse – virem 
C) solicitará – adiasse – impeça – vir 
D) solicitaria – adie – impediria – vier 
E) solicitou – adiasse – impedisse – vim 

QUESTÃO 14_____________________________________ 

“Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 
determinada tanto pelo fato de que procede de alguém como 
pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 
justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. 
Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro”. 

Assinale a opção em que a afirmativa não é verdadeira em 
relação ao texto acima: 

A) O pronome “ela” tem como referente “ palavra” 
B) “alguém” indica uma pessoa indeterminada 
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C) “um” e “outro” se referem a” locutor” e “ouvinte” 
D) O pronome “alguém” é o sujeito das orações em que 
aparecem os verbos “procede” e “ se dirige” 
E) O pronome ”toda” pode ser substituído por “cada” sem 
prejuízo de significado 

QUESTÃO 15_____________________________________ 

Assinale a opção em que um mesmo vocábulo está 
empregado em funções sintáticas distintas: 

A) Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. (Renato 
Russo) 
B) Andar com fé eu vou que a fé não costuma “faiá”. 
(Gilberto Gil) 
C) Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e 
cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. (Gonzaguinha) 
D) Sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. 
(Caetano Veloso) 
E) Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si 
carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. (Almir Sater e 
Renato Teixeira) 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 16_____________________________________ 

O gráfico a seguir apresenta a quantidade de alunos de uma 
escola que praticam cada um dos seguintes esportes: vôlei, 
handball, futebol e judô. Apresenta também a quantidade de 
homens e mulheres que praticam cada uma das atividades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acordo com os dados apresentados no gráfico acima, 
qual a alternativa correta? 

A) Aproximadamente 80% dos alunos jogam handball. 
B) 40% dos alunos são homens. 
C) Dentre os que jogam futebol, 25% são homens. 
D) Dentre os alunos que são mulheres, 45% lutam judô. 
E) A diferença entre o número de mulheres e homens 
corresponde a 40% dos alunos. 

QUESTÃO 17_____________________________________ 

Abaixo estão listadas cinco proposições a respeito de Laura, 
Alan, Izabel e Ricardo, sendo que, entre parênteses, está 
indicado se a proposição é verdadeira (V) ou falsa (F). 

– Laura tem 25 anos de idade. (F) 
– Alan é marido de Laura. (V) 

– Izabel é irmã caçula de Laura. (F) 
– Ricardo é filho natural de Alan. (V) 
– Alan já foi casado duas vezes. (V) 

Das informações acima, é correto afirmar que: 

A) Izabel é tia de Ricardo 
B) Izabel tem mais do que 25 anos 
C) Ricardo é mais novo que Alan 
D) Alan é mais novo que Laura 
E) Alan é mais velho que Laura 

QUESTÃO 18_____________________________________ 

A senha de uma porta digital de um laboratório é dada por 
uma sequência de sete números, todos menores que 100, 
que obedece a determinada lógica. Um dos portadores da 
senha esqueceu o sexto número dessa sequência, e 
lembrava os demais. São eles: 42, 37, 45, 40, 48, __, 51.  

Assim, o sexto número dessa sequência, é: 

A) 67 
B) 43 
C) 37 
D) 82 
E) 47 

QUESTÃO 19_____________________________________ 

Alguns professores gostam de ouvir música clássica e outros 
professores apenas toleram ouví-las. 

Somente com essas informações, conclui-se: 

A) Entre os amantes de música clássica, há professores 
B) Nenhum professor gosta de música clássica 
C) As pessoas tolerantes à música clássica, não são 
professores 
D) Os professores que gostam de outro tipo de música, não 
toleram música clássica 
E) Todos os professores que gostam de outro tipo de 
música também gostam de música clássica 

QUESTÃO 20_____________________________________ 

Em 2017, num certo país, o consumo de vinho foi de 500 
bilhões de taças de 200 ml cada uma. No ano seguinte, o 
consumo de vinho naquele país aumentou em 1/5 do 
consumo do ano anterior. 

De acordo com os dados acima, qual foi o consumo 
aproximado de vinho do mesmo país, em 2018? 

A) 100 bilhões de litros. 
B) 10 bilhões de litros. 
C) 12 bilhões de litros. 
D) 20 bilhões de litros. 
E) 120 bilhões de litros. 
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QUESTÃO 21_____________________________________ 

Considere as seguintes premissas: 

– Se é domingo, então Carlos lava seu carro. 
– Se chover, então Carlos não lava seu carro. 
– Se não é domingo, então Carlos acorda cedo. 
– Carlos acordou tarde. 

Com base nessas premissas, pode-se concluir que: 

A) Não é domingo 
B) Não choveu 
C) Não lavou o carro 
D) Choveu 
E) É impossível concluir 

QUESTÃO 22_____________________________________ 

O nome de um certo robô deve ser criado com 5 caracteres 
distintos usando as letras C e X e os números 3, 4 e 5. O 
nome deve começar e terminar com letras, mas não é 
permitido usar o 3 (três) ao lado do X (letra x). 

Quantos nomes podem ser formados de acordo com as 
regras acima? 

A) 8. 
B) 6. 
C) 12. 
D) 4. 
E) 24. 

QUESTÃO 23_____________________________________ 

Numa reunião de família, Valentim escondeu 3/7 de sua 
idade, dizendo ter 36 anos. 

Qual a idade de Valentim? 

A) 84. 
B) 77. 
C) 70. 
D) 63. 
E) 56. 

QUESTÃO 24_____________________________________ 

Sabendo que A é inversamente proporcional a B+2 e que 
A=3 quando B=8, quanto vale A quando B=1? 

A) 1/10. 
B) 38. 
C) 28. 
D) 10. 
E) 4/3. 

QUESTÃO 25_____________________________________ 

Qual o oitavo termo da sequência lógica descrita a seguir? 

2019, 2021, 2025, 2031, 2039, 2049, 2061, ... 

A) 2075. 
B) 2085. 
C) 2063. 
D) 2065. 
E) 2073. 
 

FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

QUESTÃO 26_____________________________________ 

Sobre a execução dos contratos, estabelecida na Lei 
8.666/1993, é correto afirmar que: 

A) O contratado deverá manter preposto, não 
necessariamente aceito pela Administração, no local da obra 
ou serviço, para representá-lo na execução do contrato 
B) O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, 
de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta 
Lei, respondendo não mais que a contratada pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial 
C) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato a pedido da Administração, ainda 
que não se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados 
D) A execução do contrato deverá ser acompanhada e 
fiscalizada por um representante da contratada 
especialmente designado, não permitida à contratação de 
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição 
E) O contratado é responsável pelos danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado 

QUESTÃO 27_____________________________________ 

Quanto ao âmbito de aplicação da Lei 8.112/90, o estatuto 
abrange: 

A) Os servidores do Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário Federais, além dos servidores dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário Estaduais 
B) Os servidores dos três Podres Legislativo, Executivo e 
Judiciário Federais e os servidores das empresas públicas e 
sociedades de economia mista 
C) Os servidores dos diversos órgãos dos três Poderes 
(Executivo Federal, Legislativo Federal e Judiciário Federal), 
excetuando os servidores das autarquias federais e 
fundações de direito público federais 
D) Os servidores dos diversos órgãos dos três Poderes 
(Executivo Federal, Legislativo Federal e Judiciário Federal) 
e todos os servidores públicos militares 
E) Os servidores dos três Poderes, Legislativo Federal, 
Executivo Federal e Judiciário Federal, os servidores do 
Ministério Público da União (Federal, Trabalho, Militar e do 
Distrito Federal e Territórios), os servidores do Tribunal de 
Contas da União e ainda deverá ser aplicado aos servidores 
das autarquias federais e das fundações públicas de direito 
público 
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QUESTÃO 28_____________________________________ 

Em relação aos poderes administrativos, assinale a opção 
correta: 

A) Os princípios da segurança jurídica e da isonomia, que 
informam o poder normativo ou regulamentar, preveem que 
a administração pública imprima previsibilidade aos seus 
comportamentos, regulamentando pela edição de atos 
normativos infralegais, de forma abstrata e vinculante, os 
temas em relação aos quais a lei não foi específica  
B) O controle hierárquico da administração pública depende 
de previsão legal enquanto o poder de tutela é presumido e 
independe de previsão legal 
C) O poder de polícia da administração pública, em um 
estado democrático de direito, não pode ter caráter 
discricionário 
D) O poder de polícia tem por fundamento o interesse 
privado sobre o interesse público 
E) O poder discricionário não é passível de controle pelo 
poder judiciário 

QUESTÃO 29_____________________________________ 

Segundo a Lei 8112/90, assinale a alternativa correta: 
 
A) O candidato nomeado em razão de aprovação em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, ao tomar 
posse, tem até 30 dias para entrar em exercício 
B) A posse não poderá ocorrer com procuração específica, 
visto que o ato de posse é personalíssimo, exigindo a 
intervenção do respectivo titular 
C) Não é requisito para a posse a inspeção médica do 
candidato; uma vez que o candidato foi aprovado, tem direito 
à nomeação 
D) A investidura em cargo público ocorrerá com o exercício 
e não com a posse 
E) O candidato aprovado em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, ao ser nomeado, tem até 30 
dias,contados da publicação do ato de provimento, para 
tomar posse 

QUESTÃO 30_____________________________________ 

Sobre as formas de prestação do serviço público, assinale V 
para os itens verdadeiros e F para os falsos: 

I. No serviço centralizado, o Estado atua como titular e 
prestador do próprio serviço; exerce suas atividades 
administrativas diretamente, sem desvirtuar sua 
competência para pessoa diversa. A União, os Estados, 
os Municípios e o Distrito Federal, mesmo permitindo a 
execução de seus serviços por meio de órgãos e 
agentes, não perdem a titularidade dos serviços, visto 
que órgão é mero centro de competência e configura 
ente despersonalizado. 
 

II. No serviço descentralizado, o Estado conta com 
atuações indiretas. O Poder Público atribui a pessoas 
juridicamente distintas a ele, sejam da própria 
administração pública ou da esfera privada, a execução 
ou a titularidade de seus serviços, por meio de outorga 
ou delegação. 

 
III. O serviço desconcentrado trata-se de mera técnica de 

distribuição externa, em entidade ou órgão diverso, de 

competências para outros órgãos, a fim de 
descongestionar as atribuições centralizadas à própria 
Administração. 

Assinale a sequência correta, de cima para baixo, 
respectivamente: 

A) V, V, V 
B) V, V, F 
C) F, V, V 
D) V, F, F 
E) F, F, F  

QUESTÃO 31_____________________________________ 

O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo 
exercício irregular de suas atribuições. 

Considerando as responsabilidades do servidor, é correto 
afirmar que:  

A) A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato 
omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo 
ou função 
B) As sanções civis, penais e administrativas não poderão 
cumular-se, pois são independentes entre si 
C) A responsabilidade civil decorre apenas de ato omissivo 
e culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros 
D) O servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou 
administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, 
quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra 
autoridade competente para apuração de informação 
concernente à prática de crimes ou improbidade de que 
tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício 
de cargo, emprego ou função pública 
E) A obrigação de reparar os danos causados por servidor 
público não se estende a seus sucessores, devendo o 
mesmo quitar seu ônus com o erário 

QUESTÃO 32_____________________________________ 

Conforme previsto no artigo 71 da Constituição Federal de 
1988, “o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, 
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União”.  

Desse modo, é correto afirmar que compete a esse Tribunal: 

A) Fiscalizar as contas nacionais das empresas 
supranacionais, ainda que não haja participação da União 
B) Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente 
da República, mediante parecer prévio que deverá ser 
elaborado em 90 (noventa) dias a contar de seu recebimento 
C) Julgar as contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 
federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, 
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 
erário público 
D) Prestar as informações solicitadas pelo Congresso 
Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das 
respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, 
excetuando-se os resultados de auditorias e inspeções 
realizadas, por serem informações de caráter sigiloso 
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E) Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de 
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração 
direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, incluindo as nomeações para 
cargo de provimento em comissão, bem como a das 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões 

QUESTÃO 33_____________________________________ 

Conforme artigo 24 da Lei 8.666/1993, a licitação é 
dispensável em razão de celeridade ou interesse público, 
exceto nos casos de: 

A) Emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que 
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 
públicos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou 
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos 
B) Que a União tiver que intervir no domínio econômico para 
regular preços ou normalizar o abastecimento 
C) Aquisição ou restauração de obras de arte e objetos 
históricos, de autenticidade certificada, desde que 
compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade 
D) Contratação de associação de portadores de deficiência 
física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por 
órgãos ou entidades da Administração Pública, para a 
prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, 
desde que o preço contratado seja compatível com o 
praticado no mercado 
E) Compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento 
das finalidades precípuas da administração, cujas 
necessidades de instalação e localização condicionem a sua 
escolha, independente de valor de mercado 

QUESTÃO 34_____________________________________ 

A Lei 8.666/1993 estabelece normas gerais sobre licitações 
e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

Com base nessa Lei, assinale V para as alternativas 
verdadeiras e F para as falsas. 

I. Projeto Executivo: é o conjunto dos elementos 
necessários e suficientes à execução da obra, ainda que 
executada parcialmente, de acordo com as normas 
pertinentes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas –ABNT. 
 

II. Sistemas de tecnologia de informação e comunicação 
estratégicos: bens e serviços de tecnologia da 
informação e comunicação cuja descontinuidade não 
provoque dano significativo à administração pública e que 
envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos 
relacionados às informações críticas: disponibilidade, 
confiabilidade, segurança e confidencialidade. 

 

III. Comissão: comissão, permanente ou especial, criada 
pela Administração com a função de receber, examinar e 
julgar todos os documentos e procedimentos relativos às 
licitações e ao cadastramento de licitantes. 

 
IV. Execução direta: a que é feita pelos órgãos e entidades 

da Administração, pelos próprios meios ou com apoio de 
terceiros. 
 

V. Produtos para pesquisa e desenvolvimento: bens, 
insumos, serviços e obras necessários para atividade de 
pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de 
tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em 
projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante. 

A sequência correta, de cima para baixo, respectivamente, é: 

A) F, F, V, F, V 
B) V, F, F, V, F 
C) F, V, V, F, F 
D) V, V, F, F, V 
E) F, F, V, F, F 

QUESTÃO 35_____________________________________ 

Em conformidade com o regime jurídico dos contratos 
administrativos instituído pela Lei 8.666/93 é prerrogativa da 
Administração, exceto: 

A) Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do 
contratado 
B) Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou 
parcial do ajuste 
C) Fiscalizar-lhes a execução 
D) Nos casos de serviços essenciais, ocupar 
permanentemente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços 
vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da 
necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas 
contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de 
rescisão do contrato administrativo 
E) Rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados 
nesta Lei 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 36_____________________________________ 

Leia atentamente os enunciados abaixo e em seguida 
marque a alternativa correta:  
 
I. A oportunidade para colocar em prática as ideias 

neoliberais surgiu nas décadas de 1970 e 1980, após o 
insucesso das políticas keynesianas no Ocidente. 
 

II. O Consenso de Washington representou a política dos 
países desenvolvidos para socorrer os países 
subdesenvolvidos, sobretudo os latino-americanos. Os 
empréstimos a baixo custo para subsidiar os 
investimentos em inovação e em ciência e tecnologia 
foram o principal instrumento utilizado. 

 
III. A ideologia neoliberal ataca fundamental a 

regulamentação social. Neste sentido, propõe como 
remédio para a crise causada pelo Estado de Bem-Estar 
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Social ou pelo Estado Desenvolvimentista a adoção de 
medidas como privatização, desregulamentação do 
mercado de trabalho, desoneração tributária das 
empresas etc. 

 
IV. No Brasil, a adoção do modelo neoliberal se iniciou com 

o governo Collor de Mello e teve continuidade no 
Governo Fernando Henrique Cardoso. Apesar das 
reformas estatais que foram implementadas, os direitos 
sociais foram preservados vez que tais governos 
consideravam-nos como essenciais para a manutenção 
da cidadania social no Brasil. 

 
A) Apenas os enunciados II e IV estão incorretos 
B) Apenas o enunciado II está incorreto  
C) Apenas o enunciado I está incorreto  
D) Os enunciados II, III e IV estão incorretos 
E) Todos os enunciados estão incorretos 

QUESTÃO 37_____________________________________ 

A Lei 13.467/17 modificou mais de 200 dispositivos da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Vários críticos da 
nova lei trabalhista brasileira afirmam que tais mudanças 
devem precarizar ainda mais as relações de trabalho.  

Quanto as alterações da nova lei, analise os enunciados 
abaixo e em seguida assinale a alternativa correta: 

I. Com a nova lei trabalhista, as férias dos trabalhadores 
podem ser fracionadas em até três ou mais vezes, 
mesmo sem a autorização do empregado.  
 

II. Com a nova lei trabalhista a contribuição sindical não é 
mais obrigatória. Será cobrada apenas de trabalhadores 
que autorizarem o desconto de seu salário. 
 

III. Com a reforma trabalhista, o trabalhador que não 
comparecer a audiências ou perder ações na Justiça terá 
de pagar custos processuais e honorários da parte 
contrária. Caso o juiz entenda que agiu de má fé, poderá 
haver multa e pagamento de indenizações. 
 

IV. Com a nova lei trabalhista, não haverá controle de 
jornada para a modalidade home office. A remuneração 
do trabalho realizado em casa será por tarefa. 
 

A) Os enunciados I, II e III estão incorretos 
B) Apenas o enunciado IV está incorreto 
C) Apenas o enunciado I está incorreto  
D) Os enunciados I, III e IV estão incorretos 
E) Todos os enunciados estão incorretos 

QUESTÃO 38_____________________________________ 

Com base nos elementos ético-políticos do Serviço Social, 
analise os enunciados abaixo e a seguir marque a alternativa 
correta: 

I. Ao garantir o direito à diversidade, o Código de Ética 
Profissional do Assistente Social preserva a neutralidade 
profissional. 
 

II. O assistente social deve articular-se com movimentos de 
outras categorias profissionais, porém, é vedado que 
participe de greve e manifestações públicas, uma vez 

que tal atitude fere os princípios instituídos no Código e 
Ética Profissional. 
 

III. É vedado ao assistente social aproveitar-se de situações 
decorrentes da relação assistente social-usuário para 
obter vantagens pessoais e para terceiros. 
 

IV. Ao adotar a liberdade como valor central, o projeto 
éticopolítico do serviço social assume o compromisso 
com a autonomia, a emancipação e a plena expansão 
dos indivíduos sociais. 
 

A) Apenas os enunciados I e II estão corretos  
B) Apenas os enunciados I e IV estão corretos 
C) Apenas o enunciado I está correto  
D) Apenas os enunciados III e IV estão corretos 
E) Todos os enunciados estão corretos 

QUESTÃO 39_____________________________________ 

Guerra (2010) afirma que: “O Serviço Social é produto 
histórico. Sua origem vincula-se a uma dinâmica que 
engendra a necessidade da profissão num determinado 
momento histórico, quando seja, no capitalismo no estágio 
dos monopólios. A profissão nasce como parte de uma 
estratégia de classe, dentro do projeto burguês de “reformas 
dentro da ordem”, articulado pelas forças sociais que 
representam o grande capital (no Brasil, pela articulação 
entre Estado, empresariado e Igreja Católica), visando à 
integração da classe trabalhadora, dadas as possibilidades 
econômico-sociais postas pelo monopólio, no momento em 
que o Estado assume para si o enfrentamento da chamada 
“questão social”. 

De acordo com seus conhecimentos sobre o Serviço Social, 
julgue as assertivas abaixo, colocando (V) Verdadeiro e (F) 
Falso. 
 
I. A profissão só pode ser entendida a partir do espaço que 

ocupa na divisão sociotécnica do trabalho, cujo espaço 
sócio-ocupacional é dado pelas políticas e serviços 
sociais, e no interior das relações sociais entre Estado e 
as classes sociais. 
 

II. A partir dos anos 1980, devido à tendência ao 
desemprego e à precarização do mundo do trabalho, 
os/as assistentes sociais se inserem em relações e 
condições de trabalho cada vez mais precárias: baixos 
salários, contratos temporários, parciais, por projetos. 
Essas tendências reforçam a inserção subalterna da 
profissão na divisão social e técnica do trabalho- sua 
condição de profissão interventiva no âmbito das 
sequelas da questão social- e seu modo de fazer 
emergencial, pontual, fragmentário e imediatista, 
limitando o exercício profissional às ações meramente 
instrumentais. 
 

III. O assistente social acostumado a operar com um 
orçamento insuficiente, dentro do principio da 
seletividade, construindo critérios de elegibilidade ou pelo 
menos atuando com eles, selecionando os mais pobres 
dentre os mais pobres, a executar políticas sociais para 
pobre, acaba sendo competente, eficiente e eficaz ao 
racionalizar recursos via programas focalistas e seletivos. 
Portanto, a racionalidade instrumental passa a ser o 
critério para atribuir competência aos profissionais. 
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IV. A regressão dos direitos, a destruição de conquistas 
históricas dos trabalhadores e a adoção de um padrão de 
política social sem direitos sociais concorrem para a 
assistencialização da pobreza, da política de assistência 
social e do próprio Serviço Social. Mas, esse modelo de 
execução da política social não dinamiza a tendência 
conservadora da profissão, com práticas 
assistencialistas, paliativas, imediatistas, reducionistas, 
características próprias e exclusivas das protoformas do 
Serviço Social. 

 
A) V, V, V, F 
B) V, F, F, V 
C) V, F, V, F 
D) F, V, F, V 
E) F, F, V, V 

QUESTÃO 40_____________________________________ 

Segundo a Lei de número 8.662/93 que versa sobre a 
regulamentação da profissão de Assistente Social, assinale a 
alternativa correta: 

A) De acordo com o artigo 16, inciso II, da lei 8.662/93, o 
Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) aplicará 
penalidade de um a três anos de suspensão do exercício da 
profissão de Assistente Social que, no âmbito de sua 
atuação, deixar de cumprir disposições do Código de Ética 
profissional, tendo em vista a gravidade da falta 
B) É uma atribuição privativa do Assistente Social o 
planejamento, organização e administração de Serviços 
Sociais e de Unidade de Serviço Social 
C) É competência do Conselho Federal de Serviço Social 
(CFESS) prestar assessoria técnico-consultiva aos 
organismos públicos ou privados, em matéria de Serviço 
Social 
D) Nos estados e territórios onde não é possível a instalação 
de um Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), é 
obrigatória a constituição de uma delegacia subordinada ao 
Conselho Regional que oferecer melhores condições de 
comunicação, fiscalização e orientação, ouvido o órgão 
regional e, também, com homologação do Conselho 
Regional mais próximo 
E) O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) será 
mantido através de contribuições, taxas e emolumentos 
arrecadados pelos CRESS, em percentual a ser definido por 
um fórum máximo instituído pelo artigo 10º da Lei 8.662/93 e 
por doações e legados, não sendo colocado na mesma lei a 
possibilidade de ser financiado por outras fontes 

QUESTÃO 41_____________________________________ 

De acordo com o Código de Ética Profissional do Assistente 
Social (1993), atualmente em vigor, julgue os itens a seguir e 
assinale a alternativa correta: 

A) No artigo 25 do Código de Ética (1993), em seu 
Parágrafo único, afirma que a suspensão do exercício 
profissional por falta de pagamento de taxas e anuidade só 
cessará com a quitação do débito, podendo ser cassada a 
inscrição profissional após dois anos de suspensão 
B) No artigo 25 do Código de Ética (1993) afirma que a pena 
de suspensão acarreta ao Assistente Social a interdição do 
exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo 
de trinta a noventa dias 

C) No artigo 32 do Código de Ética (1993) afirma que a 
punibilidade do Assistente Social, por falta sujeita a processo 
ético e disciplinar, prescreve em 4 anos contados da data da 
verificação do fato respectivo  
D) No artigo 31 do Código de Ética (1993) afirma que a 
imposição de qualquer penalidade, caberá recurso com 
efeito suspensivo ao Conselho Regional de Serviço Social 
(CRESS)  
E) No artigo 33 do Código de Ética (1993) afirma que na 
execução da pena de advertência reservada, não sendo 
encontrado o penalizado ou se este, após três convocações, 
não comparecer no prazo fixado para receber a penalidade, 
a mesma será tornada pública 

QUESTÃO 42_____________________________________ 

Sobre os instrumentos e técnicas de trabalho do Assistente 
Social, julgue as proposições e assinale o item correto: 

A) Um Estudo Social é um instrumento utilizado para 
conhecer de maneira generalizada uma situação vivida por 
determinados sujeitos ou grupos de sujeitos sociais com 
demandas que não são específicas 
B) A Entrevista constitui-se como um instrumento de 
trabalho do assistente social através de suas requisições e 
atribuições assumidas desde o início da profissão. É 
composta por etapas, a primeira delas é o planejamento, 
nele, o profissional deve organizar, dar clareza e precisão a 
sua própria ação, agir de maneira subjetiva e não intencional 
C) A Perícia Social é uma análise detalhada de uma 
determinada situação social. A sua finalidade consiste em 
emitir um parecer técnico sobre a situação ou questão 
estudada pelo profissional de Serviço Social. Via de regra, é 
um estudo sobre uma situação conflituosa que necessita do 
parecer de um especialista para que sirva de fundamento 
para uma decisão final 
D) A Visita Domiciliar se constitui em ir ao local de 
residência do usuário. A necessidade de planejamento 
prévio pode ser descartada. A finalidade da entrevista 
domiciliar é atestar a veracidade das informações que foram 
passadas pelo usuário no contato inicial no gabinete do 
assistente social 
E) O Acolhimento é uma técnica usada pelo Serviço Social 
que se limita ao ato de receber e ouvir com atenção o 
usuário com finalidade de conhecimento de suas condições 
de vida. Nesse processo de acolhimento, o vínculo afetivo é 
precariamente construído devido ao pouco tempo que o 
assistente social dispõe dentro das instituições as quais 
representa para efetuar o ato de acolher 

QUESTÃO 43_____________________________________ 

Referente aos fundamentos sócio históricos das “três 
décadas de ouro” e sobre o pensamento Keynesiano, 
segundo Behring e Boschetti (2011), assinale a alternativa 
correta: 

A) Na perspectiva Keynesiana, o bem-estar deveria ser 
buscado de forma coletiva no mercado. Abria-se caminho 
para intervenções estatais em áreas econômicas garantindo 
a produção e em áreas sociais em favor de pessoas 
consideradas incapazes para o trabalho: idosos, deficientes, 
crianças, gestantes e lactantes 
B) Ao Keynesianismo aliou-se o pacto-fordista que significa 
a produção por demanda para um público específico, além 
de acordos particulares com os trabalhadores do setor 
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monopolista sobre os ganhos por produtividade do trabalho. 
O fordismo significou muito mais do que uma mudança 
técnica, pois, introduziu a lógica de trabalho que visava 
alcançar o máximo de produção com o mínimo de gasto e 
esforço 
C) O pensamento de Keynes buscava instituir o chamado 
pleno emprego, e também, maior igualdade social. Essas 
duas vertentes poderiam ser alcançadas a partir de duas 
ações estatais, a primeira, consistia em gerar empregos dos 
fatores de produção via realização de serviços públicos, 
além de produção privada. A segunda ação seria o aumento 
da renda para a produção de maior igualdade, por meio de 
serviços privados, dentre esses, as políticas advindas do 
setor privado 
D) O liberalismo heterodoxo de Keynes se constituiu como a 
expressão intelectual e sistemática das propostas de saída 
para a grande depressão de 1929-1932. Em seu livro: Teoria 
geral do emprego, do juro e da moeda, defendeu a 
intervenção estatal para reativar a produção, preocupando-
se em apresentar saídas democráticas para a crise 
rompendo parcialmente com os princípios do liberalismo 
vivido na década anterior 
E) No pensamento de Keynes, o Estado, mesmo não sendo 
neutro, tem legitimidade para intervir através de um conjunto 
de medidas econômicas e sociais, tendo em vista a geração 
de uma demanda efetiva, isto é, disponibilizar meios de 
pagamento e dar garantias ao investimento sem precisar 
contrair déficit público, para controlar o volume da moeda 
disponível e as flutuações da economia, restabelecendo o 
equilíbrio econômico por meio de uma política fiscal, de 
crédito e de gastos 

QUESTÃO 44_____________________________________ 

Tomando como referência a origem das Políticas Sociais, 
assinale a alternativa correta:  

A) No período do capitalismo concorrencial, o Estado não 
promovia políticas sociais, porquanto, nesse momento, 
houve um predomínio das ideias liberais, fundamentadas na 
concepção de Adam Smith, que reivindicavam o mercado 
como regulador das relações sociais e como garantidor da 
igualdade de oportunidades a todas as pessoas  
B) Com a passagem do capitalismo concorrencial para a era 
dos monopólios, as funções do Estado frente a sociedade 
vão ser alteradas, tornando-se agora, uma instância que 
deveria intervir na economia e no mercado. Já na área 
social, o Estado ainda não poderia intervir através de 
políticas sociais, por isso, continuou a tratar as expressões 
da questão social como caso de polícia 
C) As primeiras iniciativas que são consideradas como 
protoformas das políticas sociais surgiram através das ações 
do político alemão Otto Von Bismarck, conhecido como o 
chanceler de ferro. Entre as suas medidas, retirou da 
ilegalidade muitas organizações de trabalhadores e 
concedeu um sistema de proteção social amplo com direitos 
universais numa verdadeira luta contra a pobreza, 
legitimando uma lógica de unificação e uniformização dos 
benefícios prestados a sociedade 
D) Assim como na Alemanha, surgiu na Inglaterra ações do 
Estado, através de políticas sociais, chamado de plano 
Beverigde. Esse plano consiste numa lógica de seguros para 
os trabalhadores formais como leis de acidentes de trabalho, 
seguro-doença, leis de proteção a invalidez e ainda algumas 
ações de proteção à aposentadora, sendo diferente do plano 
Bismarckiano, por isso, não formulou políticas sociais 

universais e nem implementou uma lógica de seguridade 
social 
E) Tanto o plano Bismarckiano na Alemanha, quanto o 
plano Beveridge na Inglaterra, criaram ações de ampla 
proteção social, alicerçados pelas ideias de combate à 
pobreza com amplificação das ideias de seguridade social, 
assim, ambos criaram direitos sociais que deveriam ser 
destinados a qualquer cidadão 

QUESTÃO 45_____________________________________ 

No âmbito das ações de intervenção do Assistente Social é 
de suma importância a compreensão do que é a “questão 
social” e de como a mesma se apresenta na realidade. 

Sendo assim, conforme o livro Capitalismo Monopolista e 
Serviço Social (2011), de José Paulo Netto, assinale a 
alternativa correta: 

A) O chamamento “questão social” surgiu no século XVIII no 
período em que o capitalismo realizou a chamada Revolução 
Industrial. Essa expressão foi designada para denominar um 
fenômeno novo, sem precedentes na história humana, pois, 
diferente do pauperismo que existia nos modos de produção 
anteriores, a miséria no capitalismo estava ligada não a 
escassez, mas sim, ao excedente da riqueza 
B) A “questão social” está ligada tanto ao baixo quanto ao 
alto desenvolvimento das forças produtivas, por isso, essa 
expressão surgiu na passagem do capitalismo concorrencial 
para o capitalismo monopolista, para designar um fenômeno 
já existente em sociedades anteriores e que até então era 
chamado de miséria, pobreza ou pauperismo 
C) Afirma que a cada novo estágio de desenvolvimento do 
capitalismo, as expressões da “questão social” não se 
modificam, tanto a essência da questão, quanto a sua 
apresentação na realidade social permanecem iguais. 
Mesmo com a existência da intensificação da exploração do 
trabalho, as expressões da questão social não se tornaram 
mais complexas 
D) Para que o pauperismo fosse designado como “questão 
social”, os pauperizados deveriam revelar-se como uma 
verdadeira cordata de vítimas do destino. Por isso, houve na 
época movimentos sociais fracos e fragmentados que foram 
duramente reprimidos pelas classes dominantes. Esse 
aspecto revela que na sua origem, a “questão social” estava 
desligada do viés político 
E) A derrota do capital resultará também em superação da 
chamada “questão social”. Por isso, a compreensão de que o 
combate contra as expressões da questão social deve tocar 
nos fundamentos da sociedade burguesa é essencial, 
cabendo nesse processo, a problematização a ordem 
burguesa com ações de naturalização das expressões da 
“questão social” através de políticas de reformas 

QUESTÃO 46_____________________________________ 

Sobre a perspectiva de intenção de ruptura explicada na 
obra “Ditadura e Serviço Social” (2010), de José Paulo Netto, 
julgue os itens a seguir e marque a alternativa correta: 

A) As bases sociopolíticas da intenção de ruptura estavam 
postas na democratização e no movimento das classes 
exploradas e subalternas derrotadas no momento da 
ditadura militar. Foi no período da autocracia burguesa que 
se articularam as tendências da intenção de ruptura com um 
conteúdo radicalmente reformador 



 

  

 

NS – ASSISTENTE SOCIAL  
 

10 

 

Prova Tipo 2 25.Ago.2019 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 
Concurso Público 2019 – Técnico Administrativo 

B) A intenção de ruptura tinha um caráter político 
escamoteado, suas ideias eram revestidas de determinações 
técnicas, sendo de pouca influência em sua concepção o 
movimento da produção intelectual universitária que buscava 
enfrentar a realidade brasileira em prol da redemocratização 
do país 
C) A perspectiva de intenção de ruptura não se configura 
como fruto da vontade subjetiva dos seus protagonistas. 
Mais do que uma vontade singular, ela se expressou no 
processo de laicização e diferenciação da profissão, 
tendências e forças que percorreram e estruturaram a 
sociedade brasileira naquele momento 
D) Em seu processo de formulação, a intenção de ruptura 
possuía um caráter ineliminável de cooptação de forças 
entre as várias frações das classes sociais no Brasil, em 
alguns momentos da história, continha um caráter de 
oposição a autocracia burguesa, já próximo ao momento de 
transição democrática, apresentou ideias de consenso e 
associação da sociedade civil 
E) Entendendo a trajetória da intenção de ruptura, é 
somente quando a crise da autocracia burguesa vem à tona, 
devido ao movimento efervescente da classe operária no 
cenário político brasileiro formando novas dinâmicas de 
resistências democráticas, que a perspectiva de intenção de 
ruptura pode ir além das ações de militância e integrar as 
discussões no âmbito acadêmico 

QUESTÃO 47_____________________________________ 

No livro intitulado Serviço Social na Contemporaneidade, 
Marilda Iamamoto faz profundas considerações acerca da 
profissão de Assistente Social, bem como, dos pressupostos 
que devem ser compreendidos para uma análise consistente 
sobre a profissão. 

De acordo com suas reflexões, assinale a alternativa correta: 

A) Um dos maiores obstáculos do trabalho do Assistente 
Social atualmente é a dificuldade de propor ações imediatas, 
técnicas e rápidas, pois, não consegue desenvolver a sua 
capacidade de decifrar a realidade social, assim, não logra 
ser um profissional de cunho executivo 
B) Um segundo pressuposto para compreender o Serviço 
Social é entendê-lo como um tipo de emprego, função na 
sociedade. Desde os anos de 1970 que se vem afirmando 
que o Serviço Social é uma área de emprego, um ramo das 
profissões, uma função particular que sofre alterações com 
as mudanças históricas, sendo interessante ao Assistente 
Social compreender os processos microscópicos e 
macroscópicos que atravessam as profissões  
C) Para entender a profissão de Assistente Social nos 
tempos atuais é necessário romper com uma visão 
endógena e focalista da profissão, eliminando seus muros 
internos, alargando os seus horizontes, olhando o 
movimento das classes sociais e do Estado em suas 
relações com a sociedade, tendo o cuidado de não diluir as 
particularidades da profissão, pelo contrário, procurando 
iluminá-las com maior nitidez 
D) O Assistente Social possui um Código de Ética 
profissional (1993), sua regulamentação é como uma 
profissão liberal e, segundo sua história, tem esse caráter na 
tradição da sociedade brasileira. É um trabalhador 
especializado que vende a sua capacidade de trabalho para 
seus empregadores por um salário, integrando assim, o 
mundo da mercantilização e do valor 
E) Um terceiro pressuposto para entender o Serviço Social é 
que, se for tratado como trabalho, supõe-se privilegiar a 

produção e a reprodução da vida social. Afirmando-se o 
primado do trabalho na essência dos indivíduos sociais e na 
vida em sociedade tem-se um ponto de partida, um norte. 
Esse norte também se constitui como prioridade do mercado 
e da esfera liberal, que trata a compreensão da distribuição 
de riqueza como leis naturais em segundo plano 

QUESTÃO 48_____________________________________ 

Sobre os primórdios da Política de Seguridade Social no 
Brasil, sabe-se que, em 1933, na era Vargas, criaram-se os 
Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs). 

Sobre tais Institutos, pode-se afirmar que foram:  

A) Organizados por empresas, tendo contribuição tripartite e 
com gestão entre empregados, empregadores e técnicos do 
governo 
B) Organizados por categoria profissional, tendo 
contribuição bipartite e com gestão entre empregados, 
empregadores e técnicos do governo 
C) Organizados por categoria profissional, tendo 
contribuição bipartite e com gestão entre empregados e 
empregadores 
D) Organizados por empresas, tendo contribuição bipartite e 
com gestão entre empregados e empregadores  
E) Organizados por categoria profissional, tendo 
contribuição tripartite e com gestão entre empregados, 
empregadores e técnicos do governo 

QUESTÃO 49_____________________________________ 

Duriguetto e Marro (2016) afirmam que: “[...] é a partir do 
final dos anos de 1970 e no decorrer da década de 1980 
que, no cenário nacional, a relação do Serviço Social com as 
organizações, movimentos e projetos societários dos 
trabalhadores se substantiva de forma mais orgânica, 
possibilitada por determinações socioconjunturais e teórico-
politicas”, das quais podemos destacar: 

Analise as afirmativas, e assinale a alternativa que 
corresponde as corretas. 

 
I. A reinserção da classe operária no cenário politico 

nacional na segunda metade dos anos 1970, o que repôs 
a dinâmica política da luta de classe a partir do universo 
fabril e catalisou as demandas econômico-socias dos 
movimentos sociais, também emergentes neste período. 
 

II. A recorrência à teoria marxiana e à tradição marxista, 
superando a remissão a manuais simplificados do 
marxismo por meio de uma crítica voltada para a 
superação dos influxos teóricos mecanicistas, 
economicistas e, em termos políticos, o combate às 
posturas voluntaristas, basistas e messiânicas. 
 

III. A consolidação acadêmica e político-organizativa da 
profissão. 
 

A) Apenas a assertiva I está correta 
B) Apenas a assertiva II está correta 
C) Apenas a assertiva III está correta 
D) Apenas as assertivas I e II estão corretas 
E) As assertivas I, II e III estão corretas 
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QUESTÃO 50_____________________________________ 

O artigo 8º da Constituição da República Federativa do Brasil 
trata dos princípios da associação sindical. 

Quanto ao sindicato dos trabalhadores no Brasil, assinale a 
alternativa que está correta: 

A) A participação dos sindicatos nas negociações coletivas 
de trabalho é facultativa 
B) O aposentado filiado ao sindicato não tem direito a votar 
e a ser votado nas organizações sindicais 
C) É permitida a criação de mais de um sindicato, na mesma 
base territorial 
D) A defesa dos interesses coletivos ou individuais da 
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, 
cabe ao sindicato, na condição de representante da 
categoria 
E) A filiação a sindicatos é obrigatória caso o trabalhador 
queira pleitear judicialmente créditos trabalhistas 

QUESTÃO 51_____________________________________ 

De acordo com Barroco e Terra (2012), para compreender a 
ruptura efetuada pelos Códigos de Ética (CE), a partir de 
1986, é fundamental apreender os fundamentos éticos e 
filosóficos dos Códigos anteriores, que datam de 1947, 1965 
e 1975. 

Com relação aos Códigos de Ética anteriores a 1986, 
coleque (V) Verdadeiro ou (F) Falso.  

I. O primeiro Código (1947) – expressando a estreita 
vinculação do serviço social com a doutrina social da 
igreja Católica – era extremamente doutrinário e 
subordinado aos dogmas religiosos. 
 

II. O segundo (1965), revelando trações da renovação 
profissional no contexto da modernização conservadora, 
posta pela autocracia burguesa, introduziu alguns valores 
liberais, rompendo com a base filosófica neotomista e 
funcionalista. 
 

III. O CE de 1965 introduziu a consideração do assistente 
social como profissional liberal, inseriu os princípios do 
pluralismo, da democracia e da justiça, numa concepção 
liberal. 
 

IV. O terceiro Código (1975), suprimiu as referências 
democrático-liberal do Código anterior, configurando-se 
como uma das expressões de reatualização do 
conservadorismo profissional. 
 

V. No CE de 1975, o assistente social deve: participar de 
programas nacionais e internacionais destinados à 
elevação das condições de vida e correção dos desníveis 
sociais. 
 

A sequência correta de cima para baixo, respectivamente, é:  
 
A) V, V, V, V, V 
B) V, F, V, V, V 
C) F, F, F, F, F 
D) V, V, F, V, F 
E) F, F, V, F, V 

QUESTÃO 52_____________________________________ 

O Movimento de Reconceituação do Serviço Social foi 
decisivo no Brasil pois a partir dele surgiu uma nova visão 
sobre a prática do assistente social, voltada para uma 
análise crítica da realidade social. 

Sobre este Movimento é correto afirmar que: 

A) Almejou romper totalmente com o Serviço Social 
tradicional, propondo uma ruptura com seus procedimentos 
metodológicos, ideológicos e teóricos conservadores 
B) Procurou manter o perfil assistencialista e técnico-
operacional do assistente social mas enfatizou a 
necessidade de aperfeiçoar suas competências 
C) Recebeu forte influência do serviço social estadunidense 
D) Defendeu a necessidade de se prestar bens e serviços 
para integração da classe trabalhadora na economia 
mercantil 
E) Buscou a construção de um perfil profissional voltado 
para as demandas exclusivas das camadas mais pobres da 
sociedade brasileira 

QUESTÃO 53_____________________________________ 

Segundo Barroco e Terra (2012), os princípios representam 
a estrutura ideológica sobre a qual se elaborou e se 
assentou o Código de Ética do assistente social. Eles se 
configuram como paramentos ideológicos das regras 
materiais contidas nos artigos do Código de Ética, 
possibilitam conferir a necessária unidade, coerência e 
harmonia ao sistema jurídico estabelecido pelo Código. 
Ademais, os princípios perpassam toda a normatividade do 
Código, representando o alicerce do regramento 
estabelecido, que é o fundamento da concepção do projeto 
ético-político adotada pelo Código. 

De acordo com o Código de Ética de 1993, são Princípios 
Fundamentais: 

I. 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. 
 

II. Articulação com os movimentos de outras categorias 
profissionais que partilhem dos princípios deste Código e 
com a luta geral dos(as) trabalhadores(as). 

III. Desempenhar suas atividades profissionais, com 
eficiência e responsabilidade, observando a legislação 
em vigor. 
 

IV. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto 
socialização da participação política e da riqueza 
socialmente produzida. 

 
V. Liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, 

resguardados os direitos de participação de indivíduos ou 
grupos envolvidos em seus trabalhos. 

 
A) Apenas as assertivas II e III estão corretas 
B) Apenas as assertivas II e V estão corretas 
C) Apenas as assertivas I e III estão corretas 
D) Apenas a assertiva I, está correta 
E) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas 
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QUESTÃO 54_____________________________________ 

Carlos Montaño e Maria Lúcia Duriguetto, em Estado, Classe 
e Movimento Social, demonstram como no segundo pós-
guerra as funções do Estado capitalista foram ampliadas. 
Segundo eles, nos países centrais, as típicas funções do 
Estado moderno, no Estado de Bem-Estar Social, saem do 
espaço particular da superestrutura para permear também a 
estrutura econômica. Esse novo Estado passa a se ocupar 
da criação das condições gerais de produção e da repressão 
às ameaças ao modo de produção e acumulação e ainda 
atua para a integração das classes subalternas e para a 
legitimação da ordem mediante o desenvolvimento da lógica 
vinculante da democracia.  

Este novo Estado intervencionista, usando o fundo público e 
o gasto social, passou a desenvolver as seguintes funções e 
atribuições: 

A) Desregulamentação do mercado de trabalho e 
flexibilização do processo produtivo 
B) Desinvestimento estatal e privatização 
C) Políticas públicas e “salários indiretos” para o consumo 
em massa 
D) Parcerias público-privadas e desburocratização 
E) Privatização e liberalização financeira  

QUESTÃO 55_____________________________________ 

Leia atentamente os enunciados abaixo e em seguida 
marque a alternativa correta: 

I. O Estado oligárquico na Primeira República (1889-1930) 
controlado pelo consórcio dos latifundiários escravistas, 
consciente de nossa profunda vulnerabilidade externa, 
adotou uma intensa política de industrialização com o 
propósito de transformar o Brasil em um país moderno. 
 
II. No campo político, a Era Vargas pode ser considerada 
enquanto fomentadora de um Estado de novo tipo, 
bonapartista. Ele foi responsável por construir uma 
legislação sindical que inviabilizava a organização dos 
sindicatos autônomos e uma legislação trabalhista que 
construía uma base de apoio junto aos trabalhadores 
urbanos. 
 
III. A estrutura sindical corporativa montada por Vargas era 
baseada no princípio dos imposto sindical, na unicidade 
sindical e na investidura sindical. 
 
A) Apenas o enunciado I está incorreto 
B) Apenas o enunciado II está incorreto  
C) Apenas o enunciado III está incorreto  
D) Apenas os enunciados I e II estão corretos 
E) Apenas o enunciado III está correto 

QUESTÃO 56_____________________________________ 

De acordo com Netto (2005), “o movimento de 
reconceituação tomado, como um movimento ou processo 
que emergiu em 1965, constitui um marco inarredável e 
incontornável da história do Serviço Social latino-americano. 
Foi um movimento que teve início, meio e fim. Segundo o 
autor, o movimento comportou conquistas, equívocos e 
descaminhos. 

Com base na reflexão de Netto (2005), analise as afirmativas 
a seguir e marque a alternativa correta, no que diz respeito 
às conquistas alcançadas com o movimento de 
Reconceituação.  

I. O movimento de reconceituação possibilitou a articulação 
de uma nova concepção de unidade latino-americana: 
com a reconceituação se põe na ordem do dia um 
intercâmbio e uma interação profissional diferentes, 
apoiados no explícito reconhecimento da urgência de 
fundar uma articulação profissional continental que 
respondesse às problemáticas comuns da América 
Latina, uma unidade construída autonomamente, sem 
tutelas confessionais ou imperialistas. 
 

II. A explicitação da dimensão política da ação profissional: 
como toda expressão conservadora, o tradicionalismo do 
serviço social ocultava a dimensão política da ação 
profissional numa pretensa assepsia ideológica. O 
tradicionalismo profissional foi, sempre, visceralmente 
político, tão visceral quanto inconfessado. 
 

III. O confucionismo ideológico, que procurava “sintetizar” as 
inquietações da esquerda cristã e das novas gerações 
revolucionarias “não ortodoxas” e “não tradicionais”, 
engendrando uma eclética mistura de Camilo Torres, 
Guevara e Paulo Freire com Althusser e Mao Tse-Tung. 
Curiosa e paradoxalmente, a Reconceituação, que abriu 
o diálogo do Serviço Social com a tradição marxista, 
recolheu desta, quase sempre, o que nela havia de 
menos vivo e criativo. 
 

IV. A recusa do profissional do Serviço Social de situar-se 
como um agente técnico puramente executivo, quase 
sempre um executor terminal de políticas sociais. A 
reconceituação assentou as bases para a requalificação 
profissional. 
  

A) Apenas a assertiva I está correta 
B) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas 
C) Apenas as assertivas II e III estão corretas 
D) Apenas as assertivas I e IV estão corretas 
E) Apenas as assertivas I e III estão corretas 

QUESTÃO 57_____________________________________ 

Nos primeiros anos da Ditadura Militar Empresarial brasileira 
(1964-1985), a Estabilidade Decenal, a qual garantia ao 
trabalhador celetista uma estabilidade no emprego após 10 
anos de vínculo empregatício com uma empresa, foi 
substituída por um outro direito, como forma de compensar a 
perda deste direito do trabalhador. 

Assinale a alternativa que corresponde ao direito que 
substituiu a Estabilidade Decenal:  

A) Jornada de trabalho de oito horas 
B) Descanso semanal remunerado 
C) Indenização por dispensa no trabalho sem justa causa 
D) FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) 
E) Salário mínimo 

QUESTÃO 58_____________________________________ 

Considerando as dimensões que particularizam a inserção 
dos/as assistentes sociais na Política de Educação, em 
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consonância com os Subsídios para a Atuação de 
Assistentes Sociais na Política de Educação, do Conselho 
Federal de Serviço Social (CFESS, 2010). 

Assinale a alternativa incorreta: 

A) Na perspectiva de fortalecimento do projeto ético-político, 
o trabalho do/a assistente social na Política de Educação 
pressupõe a referência a uma concepção de educação 
emancipadora, que possibilite aos indivíduos sociais o 
desenvolvimento de suas potencialidades e capacidades 
como gênero humano 
B) A compreensão do trabalho do/a assistente social, no 
campo da educação, se restringe ao segmento estudantil e 
às abordagens individuais 
C) A atuação direcionada para a garantia da gestão 
democrática e da qualidade da educação indica outras 
dimensões que também se inscrevem no conjunto das lutas 
sociais pelo reconhecimento e ampliação da educação 
pública como um direito social, evidenciando sua sintonia 
com os princípios ético-políticos que norteiam a atuação 
profissional 
D) A inserção de assistentes sociais na Política de 
Educação, ao longo das últimas duas décadas, responde 
sobretudo às requisições socioinstitucionais de ampliação 
das condições de acesso e de permanência da população 
nos diferentes níveis e modalidades de educação, a partir da 
mediação de programas governamentais instituídos 
mediante as pressões de sujeitos políticos que atuam no 
âmbito da sociedade civil 
E) A atuação profissional de assistentes sociais na defesa 
dos processos de gestão democrática da escola e da própria 
Política de Educação não pode estar dissociada dos 
processos de luta pela democracia numa sociedade 
profundamente desigual e na qual parte das pautas e das 
preocupações que historicamente constituem a agenda de 
luta de classe trabalhadora vem sendo paulatinamente 
ressignificada no âmbito de uma pedagogia que assegure a 
hegemonia do capital financeiro 

QUESTÃO 59_____________________________________ 

Sobre o Estado social de Direito é correto afirmar: 

A) O Estado social de Direito consagrou os assim chamados 
direitos de segunda geração. No rol destes direitos se 
incluem sobretudo a liberdade de expressão e a tolerância 
religiosa em relação às manifestações de crenças das 
classes subalternas 
B) O Estado social de Direito afirma as liberdades sociais 
negativas enquanto o Estado liberal de direito centrava-se 
apenas nas chamadas liberdades positivas, isto é, na 
necessidade de intervenção estatal 
C) O Estado social de Direito se constitui enquanto 
modalidade de Estado socialista, não podendo ser 
confundido como nova expressão de Estado capitalista 
D) O Estado social de Direito não nega as conquistas do 
Estado liberal de Direito apenas agregando ao rol de direitos 
consignados pelo constitucionalismo liberal o rol de direitos 
econômicos e sociais 
E) O Estado social de Direito tem como marcos jurídicos o 
Bill of Rights (Inglaterra, 1689), a Declaração de Direito de 
Virgínia (Estados Unidos da América, 1776) e a Declaração 
de Direitos do Homem e do Cidadão (França, 1789) 

QUESTÃO 60_____________________________________ 

Considerando o trabalho do(a) assistente social na 
Educação e o Programa Nacional de Assistência Estudantil 
(Decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010), analise as 
assertivas: 

I. O Programa Nacional de Assistência Estudantil – 
PNAES, executado no âmbito do Ministério da Educação, 
tem como finalidade ampliar as condições de 
permanência dos jovens na educação superior pública 
federal. 
 

II. As ações de assistência estudantil serão executadas por 
instituições federais de ensino superior, abrangendo os 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 
considerando suas especificidades, as áreas estratégicas 
de ensino, pesquisa e extensão e aquelas que atendam 
às necessidades identificadas por seu corpo discente. 
 

III. Integrando o trabalho profissional, o estudo 
socioeconômico é um processo metodológico especifico 
do Serviço Social, cuja finalidade é de conhecer e 
analisar, de forma crítica, determinada situação ou 
expressão da questão social. 

 
IV. Os editais para ingresso nos programas de assistência 

estudantil das IFES costumam prever a realização de 
entrevistas e visitas domiciliares. Nessa direção, as 
entrevistas supõem habilidade e técnica da/o assistente 
social para que viabilizem o ato de conhecer. O 
instrumento visita domiciliar tem por objetivo conhecer as 
condições e os modos de vida da população usuária em 
sua realidade cotidiana. 

 
A) Apenas as assertivas I e II estão corretas 
B) Todas as assertivas estão corretas 
C) Apenas as assertivas III e IV estão corretas 
D) Apenas as assertivas I e IV estão corretas 
E) Todas estão incorretas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO DO CANDIDATO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

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

                    

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO! 
 

O candidato está proibido de destacar esta folha com o gabarito, sob pena de 
eliminação do processo. Somente o Fiscal de Sala está autorizado a fazer isso 

no momento da saída do candidato em definitivo do Local de Prova. 

EDITAL Nº 73/2019 – IFAL 
 

8.1 - A FUNDEPES e a COPEVE/UFAL divulgarão o gabarito preliminar, 
juntamente com as Provas Objetivas, nos endereços eletrônicos www.fundepes.br 

e www.copeve.ufal.br, na data provável de 28/08/2019, a partir das 21h00. 
 
 

GABARITO OFICIAL 
 

www.fundepes.br 

www.copeve.ufal.br 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZAÇÃO 


