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Caderno  
de Prova

 Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

este  � caderno de prova;
um  � cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-
ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova se:

faltam folhas e a sequência de questões, no total de 40, está correta. �
há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. �

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização  �
da prova.
Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife- �
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não  �
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
Não destaque folhas da prova. �

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova com-
pleto e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O 
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

http://uffs.fepese.ufsc.br

Assistente Social
Dia: 13 de dezembro de 2009 • Horário: das 14 às 17 h  
Duração: 3 horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.
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Assinale a alternativa 3. errada.

( ) O verbo a. revolucionou é transitivo direto.

( ) Em “e até os chips de computadores” há ideia b. 
de inclusão.

( ) Acrescentando, depois de “e até os chips de c. 
computadores” o pronome tudo, o verbo 
passa para o singular: deriva.

( ) Substituindo-se o pronome d. ele por nós, em 
“foi ele quem colocou”, a forma verbal não se 
altera.

( X ) O emprego do verbo, em e. Hoje fazem oito anos 
que vim para Chapecó” corresponde ao de 

“hoje fazem parte de nosso cotidiano”.

Analise as afirmações abaixo.4. 

V. SI. a podeis acompanhar-nos, para que vos 
mostremos a sede da UFFS?

UFFS: aqui nos preocupamos com o desenvol-II. 
vimento sustentável e solidário da Região Sul 
do País.

É alto e justificado o prestígio da nova institui-III. 
ção, entre a população catarinense.

Agradeceremos os que nos apoiaram, se você IV. 
não se opor a um pequeno discurso.

Soube que houve muitas pessoas envolvidas V. 
na criação de nossa universidade.

Pela análise das afirmativas, verifica-se que estão 
corretas:

( ) I, III e IV.a. 

( ) I, IV e V.b. 

( ) II, III e IV.c. 

( X ) II, III e V.d. 

( ) IV, V e VI.e. 

Língua Portuguesa (5 questões)

Einstein revolucionou o conhecimento do homem sobre 
a natureza. Mostrou a existência de um mundo invisível, 
cheio de moléculas e átomos em constante agitação. 
Suas digitais estão num amplo leque de tecnologias que 
hoje fazem parte de nosso cotidiano. Células fotoelétri-
cas a laser, energia nuclear e fibras óticas, viagens espa-
ciais e até os chips de computadores derivam de suas 
ideias. E, não se deve esquecer, foi ele quem colocou na 
boca do povo o conceito de que tudo é relativo.

Veja, 21, out. 2009, p. 96

Assinale a alternativa 1. correta.

( ) A palavra em destaque, em “não a. se deve 
esquecer”, refere-se a Eisntein.

( ) No texto, “hoje fazem parte” refere-se a “molé-b. 
culas e átomos”.

( ) A expressão “na boca do povo” é típica de uma c. 
linguagem padrão culta informal.

( X ) As palavras em destaque, em “ Suas d. digitais 
estão num amplo leque de tecnologias”, 
equivalem, respectivamente, a marcas e 
encontram-se.

( ) Porque explicou ao povo o que é relatividade, e. 
Einstein revolucionou o conhecimento do 
homem.

Assinale a alternativa 2. errada, a respeito desta frase:

A Universidade Federal da Fronteira Sul terá como 
característica um perfil voltado às necessidades da 
mesorregião em que se situa.

( ) A expressão “um perfil” é objeto direto.a. 

( ) A expressão “em que” equivale a “na qual”.b. 

( X ) Em “como característica” há idéia de comparação.c. 

( ) No presente do subjuntivo a forma verbal fica d. 
tenha.

( ) Deixando “necessidades” no singular o acento e. 
de crase desaparece.

Conhecimentos Gerais (20 questões)
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Analise o texto abaixo.7. 

Em 2009 soube-se que um novo vírus circulava em 

quase todos os continentes, o que fez com que a 

Organização Mundial da Saúde declarasse a existência 

de uma         . A Gripe Suína, como ficou 

conhecida, é um vírus         , também 

conhecido como vírus da influenza A/H1N12009.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas:

( ) epidemia ; animala. 

( ) endemia ; suínob. 

( ) endemia ; humanoc. 

( ) pandemia ; animald. 

( X ) pandemia ; humanoe. 

Leia com atenção o texto.8. 

No ano de 2009 foram celebrados os quarenta anos 
de um acontecimento significativo para a história da 
humanidade. Tentando expressar a relevância do refe-
rido acontecimento, uma pessoa que dele participou, 
proferiu a seguinte frase: “Um pequeno passo para um 
homem, um gigantesco salto para a humanidade”.

Assinale a alternativa que identifica o autor da frase e 
o acontecimento celebrado.

( ) Alexander Fleming, comemorando a desco-a. 
berta da penicilina.

( X ) Neil Armstrong, celebrando a chegada do b. 
homem à lua.

( ) Barnard, ao realizar o primeiro transplante de c. 
coração.

( ) Richard Feinman, anunciando o nascimento d. 
do primeiro bebê de proveta.

( ) Gerhard Shröder, celebrando a que da do e. 
Muro de Berlin.

Assinale a alternativa 5. correta.

( ) Professor, preciso falar consigo agora.a. 

( ) Aquele escritor chapecoense é excelente, haja b. 
visto o tema de suas obras.

( ) Os Estados Unidos é um grande país, em c. 
extensão territorial.

( ) Minha colega de sala sentiu-se meia adoen-d. 
tada, por causa da gripe.

( X ) No plural, a frase e. Penso que deveria haver um 
estudante a menos nesta classe fica: Penso que 
deveria haver estudantes a menos nesta classe.

Atualidades (5 questões)

Com relação à decisão tomada pelo Supremo 6. 
Tribunal Federal no ano de 2009, sobre a reserva 
Raposa do Sol, é correto afirmar:

( X ) Por maioria de votos, o Supremo Tribunal a. 
Federal decidiu pela demarcação contínua da 
reserva e pela retirada dos ocupantes ilegais 
do território demarcado.

( ) Por unanimidade de votos, o Supremo b. 
Tribunal Federal decidiu pela demarcação 
contínua da reserva, mas estabeleceu limites à 
soberania dos grupos indígenas que habitam 
a área demarcada.

( c. ) Por maioria de votos, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu pela demarcação descontínua 
da reserva e pela retirada dos ocupantes ile-
gais do território demarcado.

( d. ) Por unanimidade devotos, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu pela demarcação descontínua 
da reserva e pela soberania dos povos indíge-
nas que habitam a área demarcada.

( e. ) Por maioria de votos o supremo Tribunal 
Federal decidiu pela demarcação contínua 
da reserva e pela legalização das terras 
dos fazendeiros já instalados no território 
demarcado.
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Noções de Informática (5 questões)

Assinale a alternativa que descreve 11. corretamente 
um procedimento cuja execução, em um computa-
dor com sistema operacional Windows XP, ocultará o 
arquivo ‘C:\teste.txt’.

( ) Execute no ‘Prompt de Comando’:  a. 
dir -a c:\teste.txt

( X ) Execute no ‘Prompt de Comando’:  b. 
attrib +h c:\teste.txt

( ) No Windows Explorer, clique com o botão da c. 
direita do mouse no arquivo ‘C:\teste.txt’ e 
selecione ‘Ocultar’.

( ) No Windows Explorer, selecione o arquivo ‘C:\d. 
teste.txt’ e clique no menu ‘Arquivo  Ocultar’.

( ) Abra o arquivo ‘C:\teste.txt’ no aplicativo e. 
‘Notepad’, clique no menu ‘Arquivo  Salvar 
como…’ e selecione o tipo de arquivo ‘Arquivo 
oculto’.

Assinale a alternativa que identifica 12. correta-
mente extensões utilizadas pelos aplicativos do 
OpenOffice e do Microsoft Office, respectivamente, para 
identificar os tipos de arquivos utilizados para arma-
zenar apresentações de slides, documentos de texto e 
planilhas eletrônicas.

( ) Apresentações de slides:  ODS e PPS; a. 
Documentos de texto:  PDF e DOC; 
Planilhas eletrônicas:  ODP e XML.

( ) Apresentações de slides:  ODT e PPT; b. 
Documentos de texto:  ODC e DOC; 
Planilhas eletrônicas:  ODS e XLS.

( X ) Apresentações de slides: ODP e PPTX; c. 
Documentos de texto:  ODT e DOCX; 
Planilhas eletrônicas: ODS e XLSX.

( ) Apresentações de slides:  ODS e PPS; d. 
Documentos de texto:  HTML e DOC; 
Planilhas eletrônicas:  ODP e XLS.

( ) Apresentações de slides:  ODT e PPTX; e. 
Documentos de texto:  PDF e DOCX; 
Planilhas eletrônicas:  XML e XLSX.

Em relação a acontecimentos históricos significati-9. 
vos celebrados durante o ano de 2009, leia e analise as 
afirmativas abaixo.

Em Santa Catarina foram celebrados os 30 I. 
anos da Novembrada.

Em várias partes do mundo foram celebrados II. 
os 150 anos da publicação do livro de Darwin, 
A Origem das Espécies.

Em Santa Catarina foram comemorados os 90 III. 
anos do fim dos conflitos do Contestado.

Na Alemanha aconteceram comemorações IV. 
pelos 20 anos da queda do Murro de Berlin.

Os brasileiros comemoraram os 25 anos da V. 
aprovação da Emenda Dante de Oliveira, que 
restabeleceu o sistema de eleições diretas 
no país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente a afirmativa III é correta.a. 

( ) Somente as afirmativas I e III são corretas.b. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.c. 

( X ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas I, II, IV e V são corretas.e. 

Identifique o que for 10. correto sobre políticas ado-
tadas na última década, por autoridades políticas da 
América:

( X ) Os governos de Hugo Chávez, Evo Morales e a. 
Rafael Correa adotaram posturas nacionalistas.

( ) O presidente dos Estados Unidos, Barack b. 
Obama, suspendeu o embargo econômico 
imposto a Cuba.

( ) O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da c. 
Silva, reconheceu a legitimidade da eleição de 
Mahmoud Ahmadinejad à presidência do Irã, 
mas condenou o projeto nuclear iraniano.

( ) Os presidentes Felipe Calderón, do México, e d. 
Álvaro Uribe, da Colômbia, têm denunciado a 
política segregacionista dos Estados Unidos.

( ) Manuel Zelaya, presidente de Honduras, foi e. 
deposto por um golpe militar e voltou ao 
poder através de novas eleições.
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Assinale a alternativa que apresenta 15. correta-
mente um comando que, ao ser executado em um 
computador com sistema operacional Linux, faz com 
que sejam listados os arquivos do diretório local cujo 
nome contém a sequência de caracteres ‘abc’.

( X ) ls -a | grep abca. 

( ) ls abc* > moreb. 

( ) dir *abc* | morec. 

( ) dir *.* | grep abcd. 

( ) grep abc < ls -ale. 

Noções de 
Direito Administrativo 
Administração Pública (5 questões)

De acordo com a Lei n16. o 9.784/99, que regula o 
processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública Federal, a extinção de um ato administrativo 
por vício de legalidade denomina-se:

( ) reversão.a. 

( X ) anulação.b. 

( ) revogação.c. 

( ) convalidação.d. 

( ) rescisão.e. 

Constitui ato de improbidade administrativa que 17. 
sujeita o responsável à suspensão dos direitos políti-
cos pelo período de cinco a oito anos:

( X ) Frustrar a licitude de processo licitatório ou a. 
dispensá-lo indevidamente.

( ) Receber vantagem econômica de qualquer b. 
natureza, direta ou indiretamente, para omitir 
ato de ofício, providência ou declaração a que 
esteja obrigado.

( ) Perceber vantagem econômica para interme-c. 
diar a liberação ou aplicação de verba pública 
de qualquer natureza.

( ) Revelar fato ou circunstância de que tem d. 
ciência em razão das atribuições e que deva 
permanecer em segredo.

( ) Praticar ato visando fim proibido em lei ou e. 
regulamento ou diverso daquele previsto, na 
regra de competência.

Suponha que você recebeu uma mensagem de 13. 
correio eletrônico contendo o seu endereço de e-mail 
e os endereços de outros 5 usuários no campo ‘Para:’ 
(‘To:’ em inglês).

Com base nessas informações, assinale a alternativa 
correta.

( ) Somente 6 usuários, incluindo você, terão a. 
acesso ao conteúdo da mensagem.

( ) Até 5 usuários, além de você, poderão receber b. 
a mensagem.

( ) Caso a mensagem contenha anexos, estes não c. 
serão enviados para os destinatários especifi-
cados nos campos ‘CC:’ e ‘CCO:’ da mensagem.

( ) É possível que outros usuários tenham rece-d. 
bido a mensagem sem o seu conhecimento, 
pois o remetente pode ter colocado outros 
endereços de usuários no campo ‘CC:’ da 
mensagem.

( X ) É possível que outros usuários tenham rece-e. 
bido a mensagem sem o seu conhecimento, 
pois o remetente pode ter colocado outros 
endereços de usuários no campo ‘CCO:’ da 
mensagem.

A respeito da navegação na Web, é 14. correto afir-
mar que:

( ) O navegador Web utiliza o protocolo HTMLS a. 
para efetuar o acesso a sites que requerem 
criptografia de dados.

( ) Os b. cookies são informações armazenadas no 
servidor sobre o usuário, que são fornecidas 
por ele quando preenche um formulário em 
uma página Web.

( ) Os endereços de páginas na Web podem c. 
ser digitados utilizando letras maiúsculas ou 
minúsculas, pois não é feita distinção entre 
ambas.

( X ) O navegador Web pode ser utilizado para d. 
acessar páginas seguras. O protocolo utilizado 
para acesso a páginas seguras é diferente do 
protocolo usado no acesso aos demais sites, 
pois emprega criptografia de dados.

( ) O código-fonte de páginas seguras é cripto-e. 
grafado, exigindo que o usuário informe um 
login e uma senha válidos para que seja auto-
rizado a visualizar as páginas do site no seu 
navegador Web.



Ministério da Educação

 Página 7

O dispositivo constitucional abaixo transcrito 20. 
constitui um desdobramento de qual princípio funda-
mental da Administração Pública?

“Art. 39 (…) omissis

§ 2o A União, os Estados e o Distrito Federal manterão 
escolas de governo para a formação e o aperfeiço-
amento dos servidores públicos, constituindo-se a 
participação nos cursos um dos requisitos para a pro-
moção na carreira, facultada, para isso, a celebração 
de convênios ou contratos entre os entes federados”.

( ) impessoalidadea. 

( ) moralidadeb. 

( X ) eficiênciac. 

( ) legalidaded. 

( ) razoabilidadee. 

É admitida a acumulação remunerada de cargos 18. 
públicos, havendo compatibilidade de horários:

( ) de dois cargos técnicos.a. 

( ) de um cargo técnico com outro científico.b. 

( X ) de um cargo de professor com outro científico.c. 

( ) de um cargo técnico com outro privativo de d. 
profissional de saúde.

( ) de um cargo científico com outro privativo de e. 
profissional de saúde.

Sobre a classificação dos atos administrativos, é 19. 
correto afirmar:

( ) São discricionários os atos praticados pela a. 
Administração sem qualquer margem de 
liberdade de decisão, jungidos estritamente 
ao comando legal.

( X ) Ato anulável é aquele que apresenta defeito b. 
sanável, passível de convalidação pela própria 
Administração.

( ) É composto o ato que necessita, para sua for-c. 
mação, da manifestação de vontade de dois 
ou mais órgãos ou autoridades diferentes.

( ) Ato declaratório é aquele que cria uma d. 
situação jurídica individual para os seus 
destinatários.

( ) São atos de império aqueles praticados pela e. 
Administração na qualidade de gestora de 
seus bens e serviços, sem fundamento no 
princípio da supremacia.
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

O processo de implantação do Sistema Único de 21. 
Saúde (SUS) tem sido marcado por debates que refle-
tem a presença de interesses divergentes em relação a 
sua consolidação, não só em relação à política pública, 
mas quanto à construção de modelos assistenciais em 
uma concepção ampliada de saúde.

Esta realidade, por fazer parte do contexto do profis-
sional de Serviço Social, apresenta demandas em seu 
processo de trabalho. Sendo assim, é possível afirmar:

Muitos são os desafios para o assistente social I. 
em sua prática profissional na busca da mate-
rialização do atual projeto ético-político da 
profissão e do próprio SUS.

Torna-se importante a discussão sobre os II. 
desafios atuais do SUS e sobre as exigências 
para o assistente social. Essas discussões 
podem ser encontradas em produções biblio-
gráficas de autores como Bravo, Nogueira, 
Costa, Vasconcelos e Mioto.

Um dos desafios atuais do assistente social III. 
que desenvolve seu processo de trabalho no 
setor saúde refere-se à garantia de direitos 
universais.

Poucas são as demandas postas ao assistente IV. 
social em sua prática profissional na área da 
saúde.

A inserção do Serviço Social no campo da V. 
saúde deve articular a ação profissional às 
diretrizes do SUS.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
verdadeiras.

( X ) São verdadeiras apenas as afirmativas I, II, III e V.a. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas I, II, IV e V.b. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas IV e V.c. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas I, III e V.d. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas I e V.e. 

A área da saúde foi a que mais obteve sucesso 22. 
no fortalecimento dos direitos sociais na Constituição 
Federal de 1988. A partir da Constituição de 1988 
e com a aprovação das Leis 8.080 e 8.142 é correto 
afirmar:

Universalizou-se o direito à saúde, possibili-I. 
tando a garantia do pleno acesso aos servi-
ços sem quaisquer critérios de exclusão ou 
discriminação.

As decisões políticas no campo sanitário são II. 
compartilhadas somente entre os gestores 
dos serviços de saúde e o governo.

A participação popular na gestão democrática III. 
dos serviços de saúde possibilita o controle 
social.

O controle social se dá por diferentes sujeitos IV. 
coletivos, interagindo entre si e com o Estado.

A aprovação da legislação complementar que V. 
instituiu e regulamentou o SUS foi um pro-
cesso desgastante em razão de posições diver-
gentes de grupos ligados ao setor da saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
verdadeiras.

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas I, IV e V.a. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas I e II.b. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas I e V.c. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas IV e V.d. 

( X ) São verdadeiras apenas as afirmativas I, III, IV e V.e. 
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Quais das proposições abaixo compreendem 24. 
princípios fundamentais que regem o Código de Ética 
Profissional dos Assistentes Sociais?

Reconhecimento da liberdade, como valor I. 
ético central e das demandas políticas a ela 
inerentes – autonomia, emancipação e plena 
expansão dos indivíduos sociais.

Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, II. 
nem discriminar, por questões de inserção de 
classe social, gênero, etnia, religião, nacionali-
dade, opção sexual, idade e condição física.

Opção por um projeto profissional vincu-III. 
lado ao processo de manutenção da ordem 
societária.

Ampliação e consolidação da cidadania, con-IV. 
siderada tarefa primordial de toda sociedade, 
com vistas à garantia dos direitos civis sociais 
e políticos das classes burguesas.

Defesa intransigente dos direitos humanos e V. 
recusa do arbítrio e do autoritarismo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
verdadeiras.

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas I, III e V.a. 

( X ) São verdadeiras apenas as afirmativas I, II e V.b. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas I, IV e V.c. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas I e V.d. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas I e IV.e. 

A participação da comunidade, como princípio 23. 
constitucional e eixo organizador do Sistema Único de 
Saúde, é um ponto a ser destacado na relação entre as 
práticas dos assistentes sociais pautadas no Código de 
Ética e no projeto ético-político e o SUS.

Diante desta afirmação, assinale a alternativa correta.

( ) A defesa do aprofundamento da democracia, a. 
enquanto socialização da participação polí-
tica, como um dos princípios fundamentais 
que rege o Código de Ética Profissional dos 
Assistentes Sociais é fundamental para a 
manutenção do clientelismo.

( ) A defesa do aprofundamento da democracia, b. 
enquanto socialização da participação polí-
tica, como um dos princípios fundamentais 
que rege o Código de Ética Profissional dos 
Assistentes Sociais é fundamental para a 
implementação do clientelismo.

( X ) A defesa do aprofundamento da democracia, c. 
enquanto socialização da participação política, 
é um dos princípios fundamentais que rege 
o Código de Ética Profissional dos Assistentes 
Sociais, os quais têm o dever de contribuir 
para a viabilização da participação efetiva da 
população usuária nas decisões institucionais.

( ) A defesa do aprofundamento da democracia, d. 
enquanto socialização da participação polí-
tica, como um dos princípios fundamentais 
que rege o Código de Ética Profissional dos 
Assistentes Sociais contribui somente para a 
efetivação da participação da comunidade 
nas práticas sanitárias.

( ) A defesa do aprofundamento da democracia, e. 
enquanto socialização da participação polí-
tica, como um dos princípios fundamentais 
que rege o Código de Ética Profissional dos 
Assistentes Sociais impede o acesso da popu-
lação ao poder.



Universidade Federal da Fronteira Sul

Página 10

Preencha as lacunas com ( V ) para as afirmativas 27. 
verdadeiras e ( F ) para as falsas, segundo o Código de 
Ética Profissional dos Assistentes Sociais, das relações 
do assistente social com entidades da categoria e 
demais organizações da sociedade civil:

( ) Constitui dever do assistente social denunciar 
ao Conselho Regional as instituições públicas 
ou privadas onde as condições de trabalho 
não sejam dignas ou possam prejudicar os 
usuários ou profissionais.

( ) É vedado ao assistente social valer-se de 
posição ocupada na direção de entidade da 
categoria para obter vantagens pessoais, dire-
tamente ou através de terceiros.

( ) Não cabe ao assistente social denunciar ao 
Conselho Regional a instituição em que tra-
balha, por motivo de más condições de tra-
balho, que possam prejudicar os usuários ou 
profissionais.

( ) No exercício da profissão, cabe ao assistente 
social denunciar, às entidades de organização 
da categoria, às autoridades e aos órgãos 
competentes qualquer forma de agressão ou 
falta de respeito à integridade física, social e 
mental do cidadão.

( ) É dever do assistente social respeitar a auto-
nomia dos movimentos populares e das orga-
nizações das classes trabalhadoras.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
assinalada de cima para baixo.

( X ) V – V – F – V – Va. 

( ) V – F – F – F – Vb. 

( ) F – F – F – V – Vc. 

( ) V – V – F – F – Fd. 

( ) V – F – V – F – Ve. 

Segundo o Código de Ética Profissional do 25. 
Assistente Social, compreende um dos deveres do 
Assistente Social:

( ) Desempenhar suas atividades profissionais a. 
com responsabilidade, tendo em vista o 
aprendizado em sua formação como ele-
mento acima de qualquer outro fator.

( ) Abster-se, no exercício da profissão, de prá-b. 
ticas que caracterizem a censura, o cercea-
mento da liberdade, o policiamento dos com-
portamentos, exceto em casos de extrema 
necessidade.

( ) É facultativo seu número de registro no c. 
Conselho Regional no exercício da profissão.

( X ) Participar de programas de socorro à popu-d. 
lação em situação de calamidade pública, no 
atendimento e defesa de seus interesses e 
necessidades.

( ) Permitir ou exercer a supervisão de aluno de e. 
Serviço Social em instituições públicas ou pri-
vadas que não tenham em seu quadro assis-
tente social que realize acompanhamento 
direto ao aluno estagiário.

De acordo com o Código de Ética Profissional do 26. 
Assistente Social, constitui direito do assistente social 
na sua relação com as instituições empregadoras e 
outras:

( ) Apoiar e participar dos movimentos sociais e a. 
organizações populares vinculados à luta pela 
consolidação e ampliação da democracia e 
dos direitos de cidadania.

( ) Ter acesso às informações institucionais que b. 
se relacionem aos programas e políticas 
sociais e sejam necessárias ao pleno exercício 
das atribuições profissionais, somente em 
casos excepcionais.

( X ) Integrar comissões interdisciplinares de ética c. 
nos locais de trabalho do profissional, tanto 
no que se refere à avaliação da conduta profis-
sional, como em relação às decisões quanto às 
políticas institucionais.

( ) Ter acesso restrito à população usuária.d. 

( ) Dispor de condições de trabalho condignas, e. 
especialmente em entidade privada, de 
forma a garantir a qualidade do exercício 
profissional.
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Leia as afirmativas abaixo sobre a ABEPSS.30. 

A ABEPSS é uma entidade que visa a propor e I. 
coordenar a política de formação profissional 
na área de Serviço Social que associe ensino, 
pesquisa e extensão e articule a graduação 
com a pósgraduação.

A ABEPSS tem como finalidade fortalecer a II. 
concepção de formação profissional como 
um processo que compreende a relação entre 
graduação, pósgraduação, educação perma-
nente, exercício profissional e organização 
política dos assistentes sociais.

A ABEPSS tem como finalidade propor e III. 
coordenar processos assistemáticos de ava-
liação da formação profissional nos níveis de 
Graduação e Pós-Graduação.

Cabe a ABEPSS estimular intercâmbios e IV. 
colaborações entre as Unidades de Formação 
Acadêmica, grupos de pesquisa e pesquisado-
res, apenas em âmbito nacional.

Estimular a publicação da produção acadê-V. 
mica na área de Serviço Social e assegurar a 
publicação da Revista Katálysis.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
verdadeiras.

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas IV e V.a. 

( X ) São verdadeiras apenas as afirmativas I e II.b. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas II e V.c. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas I e V.d. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas III e IV.e. 

Complete as lacunas abaixo, segundo o art. 128. o do 
estatuto da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 
em Serviço Social (ABEPSS):

A Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social (ABEPSS) com sede e foro jurídico e 

administrativo em            , é uma 

entidade        , de natureza acadêmico-

científica de âmbito nacional, de direito       , 

      fins lucrativos e com duração       .

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

( ) Rio de Janeiro ; civil ; público ; com ; a. 
determinada

( ) São Paulo ; civil ; público ; com ; determinadab. 

( ) São Paulo ; jurídica ; privado ; sem ; c. 
determinada

( ) Rio de Janeiro ; civil ; privado ; com ; d. 
indeterminada

( X ) Brasília/DF ; civil ; privado ; sem ; e. 
indeterminada

Complete as lacunas abaixo, segundo o artigo 29. 
14 da Lei 8.662/93 que dispõe sobre a profissão do 
Assistente Social.

Cabe às unidades de ensino credenciar e comuni-

car aos Conselhos            de sua 

jurisdição os campos de estágios de seus alunos e 

designar os            responsáveis por 

sua           .

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

( ) Federais ; profissionais ; orientaçãoa. 

( ) Municipais ; assistentes sociais ; orientaçãob. 

( ) Estaduais ; profissionais ; supervisãoc. 

( X ) Regionais ; assistentes sociais ; supervisãod. 

( ) Federais ; assistentes sociais ; supervisãoe. 
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A partir da inserção do Serviço Social em espa-32. 
ços de gestão social pública, o assistente social tem 
desenvolvido funções de coordenação, formulação, 
implantação, implementação e avaliação de políticas, 
serviços, programas e ações que atendem a classe tra-
balhadora nos seus direitos, conforme a Constituição 
Federal de 1988. Ao ocupar esses espaços, o assistente 
social passa a integrar a equipe de trabalho do qual o 
Estado é responsável para dar respostas às necessida-
des da classe trabalhadora.

Diante desse contexto, é correto afirmar:

( X ) Essa é uma conquista técnica e política da a. 
profissão, ao alcançar reconhecimento como 
uma profissão com capacidade teórico-me-
todológica, técnico-operativa, ético-política, 
investigativa e formativa para dar respostas 
satisfatórias às demandas apresentadas no 
seu exercício profissional.

( ) O Serviço Social, a partir de sua inserção em b. 
espaços de gestão social pública, continua a 
ser apenas executor das políticas sociais.

( ) Com a inserção do assistente social em espa-c. 
ços públicos, ele passa a ocupar funções como 
coordenar, executar, formular, implementar 
e avaliar as políticas, serviços, programas 
e ações que atende à classe trabalhadora, 
exceto em seus direitos garantidos na 
Constituição de 1988.

( ) O assistente social é chamado, em espaços de d. 
gestão social pública, para atender somente 
aos interesses do Estado, sem possibilidade 
de defender a classe trabalhadora.

( ) O assistente social, ao desenvolver seu e. 
processo de trabalho em espaços de seto-
res públicos, atua somente na defesa dos 
trabalhadores.

Segundo as Diretrizes Curriculares do Curso de 31. 
Serviço Social, o perfil do profissional de Serviço Social 
configura-se da seguinte forma:

Profissional que atua nas expressões da questão.  

      , formulando e implementando pro-

postas para seu           , por meio de 

políticas sociais         , empresariais, de 

organizações da sociedade civil e movimentos sociais. 

Profissional dotado de formação intelectual e cultural  

           crítica, competente em sua 

área de desempenho, com capacidade de inserção 

criativa e propositiva, no conjunto das relações sociais 

e no mercado de trabalho. Profissional comprometido 

com os valores e princípios norteadores do Código de

Ética do Assistente Social.

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

( ) Coletiva ; embate ; privadas ; especialistaa. 

( ) Individual ; embate ; públicas ; generalistab. 

( X ) Social ; enfrentamento ; públicas ; generalistac. 

( ) Social ; embate ; privadas ; especialistad. 

( ) Social ; enfrentamento ; privadas ; generalistae. 
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O Serviço Social tem na “34. questão social” a base de 
sua fundação enquanto especialização do trabalho. 
Segundo Iamamoto, ao abordar as dimensões ético-
políticas e teórico-metodológicas do Serviço Social 
compreende a “Questão social” como:

( ) O conjunto das expressões das igualdades a. 
da sociedade capitalista que tem uma raiz 
incomum: a produção social é cada vez mais 
social, enquanto a apropriação dos seus frutos 
mantém-se privada, monopolizada por uma 
parte da sociedade.

( ) O conjunto das expressões das igualdades e b. 
desigualdades da sociedade capitalista que 
tem uma raiz comum: a produção social é 
cada vez mais individual, enquanto a apro-
priação dos seus frutos mantém-se privada, 
monopolizada por uma parte da sociedade.

( ) O conjunto das expressões das desigualdades c. 
da sociedade capitalista que tem uma raiz 
comum: a produção social é cada vez menos 
social, enquanto a apropriação dos seus frutos 
torna-se pública, monopolizada por toda a 
sociedade.

( X ) O conjunto das expressões das desigualdades d. 
da sociedade capitalista que tem uma raiz 
comum: a produção social é cada vez mais 
social, enquanto a apropriação dos seus frutos 
mantém-se privada, monopolizada por uma 
parte da sociedade.

( ) O conjunto das expressões das desigualdades e. 
da sociedade capitalista que tem uma raiz 
comum: a produção social é cada vez menos 
social, enquanto a apropriação dos seus frutos 
mantém-se privada, monopolizada por toda a 
parte da sociedade.

O Decreto 6.096, de 24/04/2007 institui o 33. 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (REUNI), com o 
objetivo de:

( ) Criar condições para o acesso na educação a. 
superior, no nível de pós-graduação, pelo 
melhor aproveitamento da estrutura física e 
de recursos humanos existentes nas universi-
dades federais.

( X ) Criar condições para a ampliação do acesso e b. 
permanência na educação superior, no nível 
de graduação, pelo melhor aproveitamento 
da estrutura física e de recursos humanos 
existentes nas universidades federais.

( ) Criar condições para manter a atual estrutura c. 
da educação superior, no nível de graduação 
e pós-graduação, pelo melhor aproveita-
mento da estrutura física e de recursos huma-
nos existentes nas universidades federais.

( ) Criar condições para a ampliação do acesso d. 
e permanência na educação superior, no 
nível de graduação e de pós-graduação, pelo 
melhor aproveitamento da estrutura física e 
de recursos humanos existentes nas universi-
dades federais.

( ) Manter o acesso na educação superior, no e. 
nível de graduação e pós-graduação, pelo 
melhor aproveitamento da estrutura física e 
de recursos humanos existentes nas universi-
dades federai.
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Sobre as recomendações expressas nas Diretrizes 36. 
Gerais do Plano de Desenvolvimento da Educação, de 
agosto de 2007, é correto afirmar:

A participação no REUNI é           , 

consistindo em uma             das 

universidades          que desejam apri-

morar a qualidade e a quantidade de sua oferta. Com 

efeito, o REUNI oferece uma oportunidade para  

          o cenário de educação superior, 

permitindo novos mecanismos de seleção de estudan-

tes, novas articulações           , novos 

percursos formativos.

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

( ) obrigatória ; determinação ; federais ; manter ; a. 
educacionais

( ) obrigatória ; determinação ; federais ; ampliar ; b. 
sociais

( X ) voluntária ; opção ; federais ; inovar ; c. 
curriculares

( ) voluntária ; alternativa ; privadas ; inovar ; d. 
curriculares

( ) obrigatória ; determinação ; federais ; manter ; e. 
curriculares

Conforme o Decreto n35. o 6090 de 24/04/2007, o 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (REUNI) tem 
como diretrizes:

A redução das taxas de evasão, ocupação de I. 
vagas ociosas e aumento de vagas de ingresso, 
especialmente no período noturno.

Ampliação da mobilidade estudantil, com a II. 
implantação de regimes curriculares e siste-
mas de títulos que possibilitem a construção 
de itinerários formativos, mediante o aprovei-
tamento de créditos e a circulação de estu-
dantes entre instituições, cursos e programas 
de educação superior.

Revisão da estrutura acadêmica, com reor-III. 
ganização dos cursos de graduação e atua-
lização de metodologias de ensino-aprendi-
zagem, buscando a constante elevação da 
qualidade.

Manutenção, sem ampliação das modalidades IV. 
de graduação, não voltadas à profissionaliza-
ção precoce e especializada.

Manutenção, sem ampliação de políticas de V. 
inclusão e assistência estudantil.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
verdadeiras.

( X ) São verdadeiras apenas as afirmativas I, II e III.a. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas I e II.b. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas I e III.c. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas II e III.d. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas II, III e IV.e. 
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A fixação de cotas a fim de facilitar o acesso de 38. 
determinados grupos étnicos ou sociais às universida-
des ou cargos públicos é assunto dos mais polêmicos 
e faz parte das ações afirmativas.

Segundo Joaquim B. Barbosa Gomes, entende-se por 
ações afirmativas:

( ) Políticas públicas voltadas à concretização do a. 
princípio constitucional da democracia e da 
neutralização dos efeitos da injustiça social.

( ) Políticas privadas voltadas somente à concre-b. 
tização do princípio constitucional da igual-
dade material e à neutralização dos efeitos da 
discriminação racial e de gênero.

( ) Políticas públicas (e também privadas) vol-c. 
tadas somente à concretização do princípio 
constitucional da igualdade material e à neu-
tralização dos efeitos da discriminação racial.

( ) Políticas públicas (e também privadas) vol-d. 
tadas somente à concretização do princípio 
constitucional da democracia e à neutrali-
zação dos efeitos da discriminação racial, de 
gênero e de idade.

( X ) Políticas públicas (e também privadas) volta-e. 
das à concretização do princípio constitucio-
nal da igualdade material e à neutralização 
dos efeitos da discriminação racial, de gênero, 
de idade, de origem nacional e de compleição 
física.

A relação do Serviço Social com a pesquisa surge 37. 
em razão do processo histórico de amadurecimento 
intelectual e de ampliação das demandas sociais. 
O Serviço Social vai se revelando como uma profissão 
capaz de gestar conhecimentos que lhe acrescentam 
subsídios teórico-metodológicos, coerentes com sua 
natureza e com as exigências societárias.

Sobre a pesquisa em Serviço Social é correto afirmar:

O Serviço Social é uma profissão sócio-histórica que 
se utiliza da pesquisa como meio de construção de 
um conhecimento comprometido com as demandas 
específicas da profissão e com as possibilidades de 
seu enfrentamento. A relação do Serviço Social com a 
pesquisa se dá:

( ) Somente em razão do processo histórico de a. 
amadurecimento intelectual. O Serviço Social 
vai se revelando como uma profissão que gera 
conhecimentos que lhe acrescentam subsí-
dios teórico-metodológicos, coerentes com 
sua natureza e com as exigências societárias.

( X ) Em razão do processo histórico de amadureci-b. 
mento intelectual e de ampliação das deman-
das sociais. O Serviço Social vai se revelando 
como uma profissão capaz de gestar conhe-
cimentos que lhe acrescentam subsídios 
teórico-metodológicos, coerentes com sua 
natureza e com as exigências societárias.

( ) Somente em razão da ampliação das deman-c. 
das sociais. O Serviço Social vai se revelando 
como uma profissão capaz de gestar conhe-
cimentos que lhe acrescentam subsídios 
teórico-metodológicos, coerentes com sua 
natureza e com as exigências societárias.

( ) Somente em razão das demandas do pro-d. 
cesso de trabalho. O Serviço Social tem se 
revelado como uma profissão que pouco 
produz conhecimentos em relação aos subsí-
dios teórico-metodológicos, coerentes com as 
exigências societárias.

( ) Em razão do processo histórico de amadu-e. 
recimento intelectual e de ampliação das 
demandas sociais. O Serviço Social tem se 
revelado como uma profissão que pouco 
produz conhecimentos que possam lhe acres-
centar subsídios teórico-metodológicos, coe-
rentes com sua natureza e com as exigências 
societárias.
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A Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 40. 
Serviço Social (ABEPSS) construiu coletivamente as 
Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social em 
1996, a partir de uma perspectiva crítica e política de 
formação, sendo fruto de um longo debate junto às 
Unidades de Ensino de Serviço Social.

Diante dessa afirmação assinale a alternativa 
incorreta.

( ) A construção das Diretrizes Gerais para o a. 
Curso de Serviço Social – que durou cerca de 
dois anos (1994-1996) – contou com o apoio 
do conjunto CFESS/CRESS e da ENESSO.

( ) Em 2002, o MEC lançou a Resolução nb. o 15, 
de 13 de março de 2002, que estabelece 
as Diretrizes Curriculares para os Cursos de 
Serviço Social.

( ) Na análise de pesquisadores da área c. 
(Iamamoto, 2002, Pereira, 2008), as Diretrizes 
lançadas pelo MEC não garantem a qualidade 
da formação que foi apontada pelas Diretrizes 
da ABEPSS, em 1996.

( X ) As Diretrizes lançadas pelo MEC, segundo auto-d. 
res como Iamamoto (2002) e Pereira (2008), 
trazem em seu bojo conteúdos essenciais para 
a formação crítica do assistente social.

( ) Segundo alguns autores como Iamamoto e. 
(2002) e Pereira (2008), as Diretrizes aponta-
das pelo MEC suprimem diversos conteúdos 
essenciais para uma formação com uma pers-
pectiva crítica.

Conforme o Art. 339. o do Decreto no 6.096 de 
24/04/2007 que institui o Programa de Apoio a Planos 
de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (REUNI), o Ministério da Educação desti-
nará ao Programa recursos financeiros, que serão 
reservados a cada universidade federal, mediante 
elaboração e apresentação dos respectivos planos de 
reestruturação.

Analise as afirmações abaixo:

Construção e readequação de infra-estrutura I. 
e equipamentos necessários à realização dos 
objetivos do Programa.

Compra de bens e serviços necessários ao fun-II. 
cionamento dos novos regimes acadêmicos.

Despesas de custeio e pessoal associadas III. 
à expansão das atividades decorrentes do 
plano de reestruturação.

O acréscimo de recursos referido no inciso III IV. 
do Decreto mencionado acima, será limitado 
a dez por cento das despesas de custeio e 
pessoal da universidade.

O acréscimo de recursos referido no inciso III V. 
será limitado a cinco por cento das despesas 
de custeio e pessoal da universidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
verdadeiras.

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas II e III.a. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas IV e V.b. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas I e V.c. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas I e IV.d. 

( X ) São verdadeiras apenas as afirmativas I, II e III.e. 
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