CADERNO DE QUESTÕES

CONCURSO PÚBLICO

DATA: 11/01/2009 - DOMINGO - MANHÃ
CARGO: Analista de Tecnologia da Informação
PERFIL: S11 - Serviço Social
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O Caderno de Questões contém 60 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E) e
01 questão discursiva.
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas e na Folha de Resposta da Prova Discursiva
seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo. Qualquer irregularidade comunique
imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
2. As provas objetiva e discursiva terão juntas duração de 4 horas e 30 minutos, incluídos neste tempo o
preenchimento do Cartão de Respostas e da Folha de Resposta da Prova Discursiva.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas e da Folha de Resposta da
Prova Discursiva, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de
mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados
do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões.
7. Você só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando uma hora para o término do horário da
prova, conforme Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.
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10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão
de Respostas e a Folha de Resposta da Prova Discursiva.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e a Folha de Resposta
da Prova Discursiva. Não esqueça seus pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.concursos.uff.br, no dia
13/01/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.
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3. “A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) anunciou ontem a
conclusão do processo de nacionalização de um teste que
permite detectar a presença do HIV em apenas 15
minutos.(...)
Com o teste agora nacionalizado, uma gota de sangue é
suficiente para um diagnóstico 99% eficaz, revelado no local
da coleta em um período de 10 a 15 minutos. No Brasil, o
método já é difundido em maternidades, para evitar a
transmissão de mãe para filho nos partos em que a gestante
não foi submetida ao teste de HIV no pré-natal.”

1. “O assunto mais comentado da conferência do clima em
Poznan atende pela sigla REDD. A Redução de Emissões por
Desmatamento e Degradação é tema constante tanto nas
negociações oficiais como nos eventos paralelos. Como
proteger as florestas é a vertente que mais avançou nos
últimos meses no debate internacional sobre mudanças
climáticas.
A idéia dos países ricos e mais emissores é que é mais fácil e
mais barato evitar o desmatamento nas nações com florestas
do que mudar o padrão energético, de transporte e consumo
em seu próprio território. O desmatamento responde por 15%
a 20% das emissões globais de gases-estufa.”

(Jornal da Ciência, 02 de dezembro de 2008. Disponível em
http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=60287)

A Aids é:

(Disponível em http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=60397)

A) uma abreviatura usada no meio médico e científico para
se referir ao vírus HIV;
B) a síndrome decorrente da infecção produzida pelo
conhecido vírus HIV;
C) uma doença respiratória oportunista que atinge pessoas
soro-negativas;
D) a sigla para o vírus que causa uma síndrome conhecida
como HIV;
E) sinônimo de HIV, vírus que causa imunodeficiência em
pessoas contaminadas.

Um gás que contribui para o aquecimento global, já que
desempenha importante papel no efeito estufa, é o:
A)
B)
C)
D)
E)

gás carbônico;
peróxido de carbono;
gás oxigênio;
néon;
nitrogênio.

4. Em uma planilha no aplicativo MS Excel, na célula A1 foi
digitado o número 20. Se esta célula for selecionada e o
botão % da Barra de Ferramentas for pressionado, a célula A1
apresentará o seguinte valor:

2. Observando o gráfico do IBGE sobre o consumo final de
energia e o PIB (Produto Interno Bruto) percebe-se que:

A)
B)
C)
D)
E)

20
20%
20,00
2000%
0,2

5. Um usuário em um microcomputador com o sistema
operacional Windows XP em português, digita um texto no
aplicativo Word e monta uma Planilha no MS Excel. Para
passar de uma aplicação a outra rapidamente, o Windows
oferece a opção de acesso por meio da Barra de Tarefas ou,
de forma alternativa, o seguinte atalho de teclado:
A)
B)
C)
D)
E)

ALT + TAB;
SHIFT + ESC;
SHIFT + TAB;
CTRL + TAB;
CTRL + ESC.

6. No MS Word, a opção de Menu “Arquivo” que possibilita
salvar um documento do tipo “. doc” como um arquivo HTML
( Página da Web) é:

A) o crescimento do consumo de energia é inversamente
proporcional ao do PIB;
B) o crescimento do PIB não está relacionado ao
crescimento do consumo de energia;
C) o crescimento do consumo de energia é diretamente
proporcional ao do PIB;
D) o crescimento do PIB está relacionado ao decréscimo no
consumo de energia;
E) não há relação possível entre PIB e consumo final de
energia.

A)
B)
C)
D)
E)
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exportar HTML;
transferir arquivo para;
salvar;
salvar como;
o MS Word não cria arquivos HTML.
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7. Em relação ao MS Word, analise:

Microsoft to Offer Free Virus Protection Software for
Windows
By Scott Gilbertson November 19, 2008

I.

A combinação das teclas CTRL + SETA para a direita
permite ir para o fim da linha atual do texto.
II. Através do Menu “Inserir” coloca-se o cabeçalho no texto.
III. A combinação CTRL + F tem a finalidade de fechar o
documento atual.

Microsoft plans to offer Windows users a new antivirus
package designed to protect the OS from viruses, spyware,
rootkits and trojans. The new software is tentatively codenamed Morro, and will be available for free to Windows XP,
Vista and 7 users sometime in the second half of 2009.
The new software will reportedly use very minimal resources,
which means it should work well with older PCs. If fact,
Microsoft says Morro has been specially designed for older
PCs and low-spec machines popular in developing nations. In
addition to its minimal processor demands, Morro has been
developed to use very little bandwidth, making it ideal for those
without broadband connections.
Morro will replace Microsoft's current, paid service, Windows
Live OneCare, which has been available on a subscription
basis for $50 per year.
While a free, antivirus solution that ships with Windows would
be a boon for the average user, it could also mean trouble for
third-party software solutions. Given that a bundled solution
could raise antitrust concerns – and would no doubt see
competitors like McAfee and Grisoft reaching for the lawyers –
Microsoft will be offering Morro as a separate download.
Assuming Morro can deliver decent security it should be a
welcome free addition to Windows, but we don't suggest
throwing away your third-party software just yet. Antivirus
software suites will likely continue to hold an edge over Morro
by offering additional handy tools – like password managers,
identity theft protection and browser-based phishing
protection.
Still, if you've been running Windows with no antivirus software
at all, Morro will no doubt be better than nothing, and it's hard to
argue with free.

Dos itens acima mencionados:
A)
B)
C)
D)
E)

I está correto, apenas;
II está correto, apenas;
III está correto, apenas;
I e II estão corretos, apenas;
I, II e III estão corretos.

8. Sejam V (verdadeiro) e F (falso) os valores lógicos
associados às proposições compostas a seguir:
I.
II.
III.
IV.

3 ≤ 3 e - 3 > - 2. ( )
Se 2 é primo, então 3 é par. (
Se 4 é primo, então 5 é par. (
5 é ímpar ou 7 é par. ( )

)
)

A seqüência ordenada dos valores lógicos obtidos, de cima
para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

V
F
F
V
F

V
F
V
F
F

F
V
F
V
F

F;
V;
V;
F;
F.

9. A única das proposições abaixo que pode ser
considerada uma negação lógica da proposição: “Se é
carnaval, então uso uma fantasia”, é:
A)
B)
C)
D)
E)

11. According to the text, Microsoft is planning to offer a new
antivirus packege for …
A)
B)
C)
D)
E)

é carnaval e não uso uma fantasia;
não é carnaval e não uso uma fantasia;
se não uso uma fantasia, é carnaval;
não é carnaval ou uso uma fantasia;
não é carnaval e uso uma fantasia.

XP, Vista and 7 users only;
users who have all kinds of machines;
Windows in general including older PCs;
XP, Vista, and 7 and it perhaps works with older machines;
all kinds of machines including Macs.

10. Dentre os argumentos lógicos apresentados abaixo, o
único que é um silogismo é:

12. By being a free product, the new antivirus will certainly
bring some trouble such as …

A) se chove, não vou ao trabalho. Se vou ao trabalho fico
cansado. Se fico cansado não vou ao cinema. Ocorre que
não estou cansado, logo não fui ao trabalho;
B) o menino é levado ou quieto. Se é quieto não dá trabalho.
Se dá trabalho é levado. O menino dá trabalho, logo é
quieto;
C) o carro é verde ou azul. O carro não é verde, logo, é azul;
D) o Botafogo é campeão ou o Flamengo é campeão. O
Flamengo é campeão se o Vasco não é campeão. Ocorre
que o Botafogo é o campeão, logo o Vasco venceu o
Flamengo;
E) se o trabalhador é bom profissional, então ele é eficiente.

A)
B)
C)
D)
E)

other company's rage;
Lawful antivirus actions;
competitors applying for antitrust law;
demages for other softwares;
Problems with HDs.

13. In the tthird paragraph, second line, the author says:
“Given that a bundle solution…” the word bundle means…
A)
B)
C)
D)
E)
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a package unlikely to cause problems;
a package that contains some products;
a package that contais only one product;
a package with a lot of money;
a package with a poor software.
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14. By saying “ we don't suggest throwing away your thirdparty software just yet, the author means that…
A)
B)
C)
D)
E)

21. Quanto aos fatores de risco relacionados ao uso e abuso
de drogas, eles são maiores para certas pessoas, em função
das suas condições de vida. Assim, são mais inclinadas ao
seu uso as pessoas que:

other tools will still be necessary, even using Morro;
user should not wait for Morro to come out;
Morro will probably have too many erros;
Morro won't overcome its defects;
Morro will be able to provide handy tools which will be as
good as its competitors.

A) têm um histórico familiar favorável;
B) apresentam saúde frágil e sem perspectiva;
C) não têm informações adequadas sobre drogas e seus
efeitos;
D) têm síndrome de abstinência;
E) não possuem apoio familiar.

15. The new antivirus packege will…
A) bring a good solution for protecting Windows user in
general way;
B) make competitors provide users with free antivirus
packeges;
C) change the way we deald with all computer protection;
D) Serve Pcs users in the developing countries only;
E) make other softwares entirely obsolet.

22. Segundo o Código de Ética Profissional do Assistente
Social em vigor, compete ao Conselho Federal de Serviço
Social:
A) como Tribunal Superior de Ética Profissional, firmar
jurisprudência na observância do Código e nos casos
omissos;
B) assessorar os Conselhos Regionais em matéria de
assistência social;
C) zelar pelos princípios e diretrizes do código de ética,
funcionando como órgão julgador de primeira instância;
D) garantir a inviolabilidade do sigilo profissional visando a
qualidade do atendimento;
E) garantir a autonomia profissional em matéria de serviço
social e assuntos afins.

16. The last sentece of the text “still, if you been running
Windows without …” the word still could be replaced by …
without altering its meaning.
A)
B)
C)
D)
E)

even;
in addition to;
therefore;
yet;
unless.

23. Segundo Paulo Netto (2004) a conjuntura própria do
governo de Luiz Inácio Lula da Silva traz para as vanguardas
profissionais do Serviço Social dilemas inéditos. Dentre estes
dilemas, pode-se destacar:

Choose the best option.

A) a reafirmação do Estado liberal e a perda dos direitos
trabalhistas no quadro das mudanças societárias;
B) a necessidade da organização política dos trabalhadores
e a organização política das massas;
C) o enfrentamento da questão social e a reafirmação das
funções estatais de enfrentamento da pobreza;
D) a autonomia política da profissão para conduzir o
denominado projeto ético-póltico, construído nos anos 80
e 90;
E) a luta pela preservação das políticas públicas de
seguridade social no atendimento à pobreza.

17. The lights went ____ twice when I was ____ the computer
this morning, so I had to stop working ____ the project. Well,
that's why I'm late.
A)
B)
C)
D)
E)

on / at / on;
off / at / in;
on / in / on;
out / in / on;
out / at / on.

18. You ____ not believe that these possibilties are real,
they're based ____ experiments that _____ proved until now.
A)
B)
C)
D)
E)

24. A Constituição da República Federativa do Brasil,
promulgada em 1988, ampliou, mais do que qualquer de suas
antecedentes, os direitos sociais. Dentre as conquistas
obtidas, destaca-se a:

should / in / haven't been;
must / on / won't be;
should / on / haven't been;
may / in / wouldn't be;
Should / on / were not.

A) redução do tempo de aposentadoria para 25 anos de
contribuição previdenciária;
B) ampliação do mercado de trabalho para gestantes e
deficientes físicos;
C) fixação da jornada de trabalho em 48 horas semanais;
D) redução da idade mínima para a aposentadoria;
E) introdução da licença-paternidade.

19. If you don't read carfully this manual you _____ be able to
learn how this gizmo works.
A)
B)
C)
D)
E)

wouldn't;
won't;
aren't;
can't;
couldn't.

25. Segundo a Constituição da República Federativa do
Brasil em vigor, o dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de:
A) oferta de ensino diurno regular, adequado às condições
do educando;
B) progressiva universalização do ensino médio gratuito;
C) atendimento ao educando, no ensino médio, através de
programas suplementares;
D) atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero
a cinco anos;
E) atendimento educacional especializado aos portadores
de deficiência em unidades apropriadas.

20. This machine runs on a _____. That will make any other
seem old.
A)
B)
C)
D)
E)

secondary new power-genereting system;
new secondary power-generating system:
power-generating secondary new system;
new power-generating secondary system;
secondary power-generating new system.
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26. No processo de reestruturação produtiva, a crise do
capital e a nova idade do capitalismo planetário, tenderam a
possuir uma função histórica particular. Esta função está em:

31. De acordo com a Constituição da República Federativa
do Brasil em vigor, as ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado e de acordo com
algumas diretrizes. Dentre elas, destaca-se:

A) aumentar o poder estatal no controle do trabalho,
implementando o capitalismo produtivo em escala
planetária;
B) garantir a ofensiva do capital em ramos tradicionalmente
dominados por culturas pré-capitalistas;
C) implementar, nas economias periféricas, o financiamento
bancário como forma de superar do subdesenvolvimento;
D) debilitar o poder objetivo de classe, através do
desemprego estrutural, criando uma acumulação
capitalista denominada de flexível;
E) ampliar o poder de soberania dos Estados Nacionais,
empregando o controle rígido da produção.

A)
B)
C)
D)

participação das esferas governamentais;
atendimento das necessidades de saúde coletiva;
atendimento peri e pré-natal;
descentralização, com direção única de cada esfera de
governo;
E) implementação do Sistema Único de Saúde.

32. De acordo com o Código de Ética Profissional do
Assistente Social em vigor, o profissional tem alguns direitos
nas relações com as instituições empregadoras. Dentre estes
direitos, pode-se destacar:

27. A busca constante por processo de gestão de pessoas faz
parte da organização, que visa cada vez mais:

A) ter livre acesso aos relatórios institucionais;
B) dispor de condições de trabalho condignas, seja em
entidades públicas e privadas, de forma a garantir a
qualidade do exercício profissional;
C) programar, administrar, executar e repassar os serviços
sociais, assegurados institucionalmente;
D) ser solidário com outros profissionais, repassando ao seu
substituto as informações necessárias;
E) incentivar, sempre que possível, a prática profissional
interdisciplinar.

A) dar a empresa à produtividade necessária à inserção no
sistema capitalista competitivo;
B) implementar o sistema de gestão integrado, objetivando a
melhoria na prestação de serviços;
C) melhorar a infra-estrutura e o alto investimento na
capacitação técnica dos funcionários;
D) proporcionar a satisfação dos funcionários, para que,
motivados, executem suas tarefas com eficiência e
eficácia;
E) levar os setores de recursos humanos a melhorarem o
sistema de avaliação funcional.
28. Frente às novas tendências contemporâneas
vivenciadas no mundo do trabalho, as dores e limitações da
lesão por esforço repetitivo (LER) contribuem para o
desencadeamento de alguns sintomas na vida dos
trabalhadores. Dentre estes sintomas, podemos destacar:

33. A condenação e o combate ao uso de drogas devem levar
em considerações alguns aspectos fundamentais. Dentre
estes aspectos, destacam-se:
A) a evolução histórica de uma determinada região ou
sociedade, bem como os fenômenos sociais, políticos e
culturais do contexto no qual se inserem;
B) as formas de repressão e de combate as drogas lícitas e
ilícitas e as campanhas educativas de conscientização;
C) os elementos internos de cada sociedade e as formas de
incentivo ao uso de medicamentos;
D) as campanhas educacionais de combate as drogas e a
qualificação dos profissionais envolvidos;
E) a conservações de valores morais e culturais de uma
determinada região e introjeção destes valores pelos
indivíduos.

A) sintomas depressivos e de ansiedade, despertando
angústia e medo do futuro incerto;
B) possibilidade de conquistar formas de convívio
diferenciadas no ambiente de trabalho;
C) implementação de uma nova jornada de trabalho, que
contribua para a compatibilidade entre tratamento e
trabalho;
D) reativação de sintomas lúdicos como forma de
compensar jornadas extensivas de trabalho;
E) alívio momentâneo dos processos de competitividade no
ambiente de trabalho.
29. No processo histórico de construção da cidadania no
Brasil, o conceito chave que permite entender a política
econômico-social pós-30, assim como fazer a passagem da
esfera da acumulação para a esfera da equidade é o conceito
de cidadania:
A)
B)
C)
D)
E)

34. Para aqueles que estudam a cultura brasileira e a cultura
organizacional, a colonização exploratória e extrativista do
país justifica em parte o (a):
A) fascínio pelo que é estrangeiro e uma postura dos
brasileiros de assimiladores de conceitos e modelos
originários de outros países;
B) afirmação dos valores nacionais, particularmente, das
festas nativas e populares das periferias urbanas;
C) importação de hábitos estrangeiros, facilitados pela
pouca tradição cultural brasileira;
D) aproximação das elites nativas da realidade brasileira,
assimilando os valores culturais;
E) conceito de dependência imperfeita, articulando as
necessidades locais e regionais.

liberal;
repressiva;
igualitária;
distributiva;
regulada.

30. Gerenciar pessoas ou gestão de pessoas é uma
preocupação de muitas organizações para que seus objetivos
sejam atingidos. Neste sentido, o gestor tem alguns desafios
estratégicos nestas atividades. Dentre estes desafios, podese destacar:
A)
B)
C)
D)
E)

gerir relações contratuais;
diagnosticar competências;
atrair, capacitar e reter talentos;
informatizar as relações de trabalho;
suprimir necessidades.
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35. Numa análise da conjuntura social brasileira - marcada
por exclusões, desigualdades e vulnerabilidades - a política
social brasileira tem a tarefa fundamental de:

41. Na cultura organizacional, a importação de tecnologias
administrativas é um processo que permanece até os dias
atuais impulsionada por alguns agentes sociais. Dentre estes
agentes, destacam-se:

A) amenizar as desigualdade e fortalecer o desenvolvimento
capitalista;
B) implementar mudanças estruturais na correlação de
forças;
C) ser um elemento estratégico no fortalecimento das
instituições democráticas;
D) propiciar um aumento da distribuição de renda;
E) possibilitar a mudança num modo de produção.

A)
B)
C)
D)
E)

agentes econômicos e sociais;
empresas de consultoria e empresas de treinamento;
Estado e as burocracias municipais;
empresários e administradores de empresas estatais;
sindicatos e empresas filantrópicas.

42. Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social - Lei n°
8.742/93 - a assistência social rege-se por alguns princípios.
Dentre eles, pode-se destacar:
36. No processo de trabalho do assistente social, a pesquisa
é um instrumento importante no conhecimento da realidade.
Ela pode ser compreendida como:

A) primazia da responsabilidade do Estado na condução da
política de assistência;
B) igualdade de acesso aos benefícios e serviços de
assistência e saúde;
C) supremacia do atendimento às necessidades sociais
sobre as exigências de rentabilidade econômica;
D) atendimento à gestante, nutris e idosos respeitando os
recursos orçamentários;
E) participação da população na formulação da política de
assistência.

A) elemento transformador da conjuntura social;
B) modo necessário e único de conhecimento da estrutura
social;
C) mediação secundária na justificativa de ação;
D) elemento adjetivo na metodologia de ação;
E) instrumento mediador da relação sujeito-objeto.

37. O início dos anos 80 trouxe uma série de novidades no
mundo da produção no Brasil. No plano restrito, interno às
fábricas, novos conceitos ganham relevância. Dentre estes
conceitos, destacam-se:
A)
B)
C)
D)
E)

43. Segundo a análise de alguns estudiosos, a droga (e o seu
uso) não apresenta um caráter revolucionário. O seu uso
banalizado faz parte das chamadas:
A)
B)
C)
D)
E)

participação e integração;
automação e just in time;
diagnostico e ampliação;
liderança e produção;
CCQ e individualismo.

44. A teoria social latino-americana da ação coletiva e do
conflito, sob o predomínio de perspectivas marxistas,
concebe o real enquanto:

38. A Primeira Semana de Ação Social do Rio de Janeiro em
1936 é considerada:

A)
B)
C)
D)
E)

A) a primeira semana de assistência social no Brasil;
B) o marco para a introdução do Serviço Social na capital da
República;
C) a iniciativa do laicato para o enfrentamento a pobreza no
Brasil;
D) a prestação de serviços no campo da seguridade social;
E) a manifestação do empresariado católico na prestação de
serviços sociais.

algo funcional ao sistema social;
revolucionário e conjuntural;
reformista e gradual;
paradigmático da transformação social;
totalidade inteligível e macroestrutural.

45. A medicina do trabalho atua sobre a unidade indivíduo,
analisando algumas características típicas/variáveis. Dentre
estas características, podemos destacar:
A) o local de moradia e formas de convívio;
B) as relações capitalistas de produção e a adaptabilidade
do trabalhador;
C) o diagnóstico e prevenção;
D) a idade, sexo e hábitos;
E) o processo produtivo e características coletivas.

39. Segundo a Constituição da República Federativa do
Brasil em vigor, a assistência social será prestada a quem
dela necessitar, independente:
A)
B)
C)
D)
E)

regras tóxicas de convivência;
formas de interação com o mundo;
axiomas de linguagem;
alterações comportamentais;
demandas reflexivas.

da situação de carência individual;
das possibilidades de atuação profissional;
de contribuição à seguridade social;
das ações assistenciais;
dos planos de assistência social.

46. O medo constitui uma das dimensões da vivência dos
trabalhadores quase sempre ignorada por todos os estudos
em psicopatologia do trabalho. Neste contexto, a angústia
resulta:

40. No processo de trabalho do assistente social numa
empresa, os acidentados do trabalho e os doentes
profissionais somente são encaminhados à reabilitação
profissional se considerados:

A) de um conflito intrapsíquico, isto é, de uma contradição
entre dois impulsos inconciliáveis;
B) das formas de absorção da realidade e de repulsa a algo
contraditório;
C) das categorias da personalidade em conflito com a
realidade social;
D) do movimento psíquico do indivíduo e das formas de
convívio;
E) do movimento contraditório da realidade e seus reflexos
na personalidade individual e coletiva.

A)
B)
C)
D)

em condições de perigo permanente;
em tratamento periódico e preventivo;
inserido no processo produtivo;
em condições não-imediatas de reingressarem no
processo produtivo;
E) desligados da empresa fabril.
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47. Entende-se por relação de trabalho:

52. No processo de consolidação da cidadania no Brasil, os
direitos civis estabelecidos antes do regime militar foram
recuperados após 1985. Dentre eles, pode-se destacar:

A) as formas de relação estabelecida entre família x
trabalho;
B) todos os laços humanos criados pela organização do
trabalho;
C) as formas de subordinação dos trabalhadores ao capital;
D) as relações empreendidas pelos trabalhadores e
empresários;
E) a interdependência dos trabalhadores e empresários.

A)
B)
C)
D)
E)

garantia à saúde;
violabilidade de domicílio;
liberdade de organização;
direito à documentação;
liberdade de profissão.

48. As políticas sociais de um país podem ser entendidas, em
boa parte, como:

53. O Código de Ética Profissional do Assistente Social em
vigor foi promulgado em:

A) as contradições entre capital e trabalho na sociedade
capitalista;
B) formas de promover as mudanças estruturais nas
relações de trabalho;
C) a expressão da concepção do papel do Estado na
promoção e conquista do bem-estar na sociedade;
D) o enfretamento da pobreza e da miséria nos países
centrais e periféricos, determinando os enfrentamentos
sociais;
E) as conquistas sociais das classes trabalhadoras e
daqueles que vivem do trabalho.

A)
B)
C)
D)
E)

54. Com a intervenção do Estado na questão social, cria-se
um mercado de trabalho para o assistente social no Brasil.
Este profissional vai se transformar em:
A) um profissional ligado à doutrina social da Igreja,
trabalhando junto ao laicato católico;
B) um profissional assalariado, contratado pelo Estado e
pelo patronato;
C) um agente do voluntariado, que objetiva aliar as tensão
sociais;
D) um agente da caridade, influenciado pelo Centro de
Estudos e Ação Social (CEAS);
E) uma categoria profissional que vai atuar junto ao
empresariado no tratamento dos trabalhadores.

49. O Código de Ética Profissional do Assistente Social em
vigor coloca alguns direitos e responsabilidades gerais do
assistente social. Dentre eles, pode-se destacar:
A) aprimorar os programas institucionais em beneficio dos
usuários;
B) acatar determinações institucionais que interfiram na
conjuntura;
C) implementar políticas de assistência social;
D) substituir profissional que esteja em licença para
qualificação;
E) utilizar seu número de registro no Conselho Regional no
exercício da profissão.

55. No processo de evolução da seguridade social no Brasil,
o campo dos serviços sociais, como campo de investimento
de capital, apresentou algumas implicações. Dentre estas
implicações, pode-se destacar:

50. Segundo a Constituição da República Federativa do
Brasil em vigor, a previdência social é organizada sob forma
de regime geral, de caráter contributivo e atende, nos termos
da lei:
A)
B)
C)
D)
E)

1993;
1986;
1989;
1996;
1988.

A) a ampliação da esfera pública da assistência social;
B) a autonomia do movimento dos trabalhadores
assalariados;
C) a ampliação da democracia no Brasil;
D) a subordinação da assistência pública à reprodução do
capital;
E) o fortalecimento do movimento da categoria profissional.

a todos os trabalhadores do serviço formal e informal;
aos idosos sem renda própria;
aos trabalhadores do setor primário da indústria;
aos desempregados voluntários;
à proteção à maternidade, especialmente, à gestante.

51. Na década de 70 (séc. XX), surgem nos países centrais desenvolvidos - as primeiras críticas ao Welfare State. No
Brasil, podemos observar que, sob o regime militar e numa
conjuntura marcada pelo “milagre brasileiro”, há:

56. Os valores e princípios ético-políticos radicalmente
humanos, que iluminaram as trilhas percorridas pelos
assistentes sociais nas últimas décadas, sofrem hoje um forte
embate com a idolatria da moeda, o fetiche do mercado e do
consumo. Neste contexto, cabe aos profissionais:

A) um movimento de contestação ao Estado de Bem-Estar;
B) uma redução de recursos destinados a seguridade e a
providência social;
C) uma forma de resistência dos trabalhadores aos
processos de esvaziamento do Estado Nacional;
D) uma relativa ampliação das políticas de seguridade
social;
E) uma autonomia do movimento operário e ampliação das
formas de enfretamento.

A) zelar pela autonomia profissional no contexto neoliberal e
econômico;
B) empreender ações de contestação em conjunto com os
sindicatos profissionais de trabalhadores assalariados;
C) reconhecer a liberdade como valor ético central,
reconhecendo a autonomia e emancipação dos
indivíduos sociais;
D) defender os preceitos constitucionais da seguridade
social, incluindo a seletividade da assistência e da
previdência social;
E) modificar a correlação de forças institucionais, que
objetivem a autonomia dos indivíduos e movimentos
organizados.
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57. No desenvolvimento das políticas sociais na América
Latina e no Brasil, algumas estratégias estão presentes na
implantação da política social neoliberal. Dentre estas
estratégias, pode-se destacar:
A) investimentos públicos na área da assistência social;
B) diminuição do desemprego estrutural pela via do
desenvolvimentismo;
C) ampliação dos gastos privados com trabalhadores
formais;
D) corte dos gastos sociais e a privatização;
E) estatização dos gastos referentes à saúde.

58. A reconstrução do significado da assistência social no
interior do serviço social brasileiro foi resultado de uma
trajetória percorrida por essa profissão desde a década de 80,
a partir dos debates e polêmicas protagonizados pelas suas
instâncias organizativas e acadêmicas. Neste sentido, teve
papel fundamental:
A)
B)
C)
D)
E)

o movimento organizado dos trabalhadores;
a Central Única dos Trabalhadores;
a Associação Nacional de Assistentes Sociais;
o CONLUTAS;
o Conselho Federal de Serviço Social.

59. A criação do Instituto Nacional de Previdência Social
(INPS) em 1966, originando-se da fusão de todos os Institutos
de Aposentadoria e Pensões existentes a época, propiciou a
implementação de política de saúde que, atendendo aos
interesses do capital internacional, possibilitou o
desenvolvimento de:
A)
B)
C)
D)
E)

uma abertura ao capital nacional;
um complexo médico-industrial;
uma intervenção estatal na área da assistência social;
uma burocracia técnico-institucional;
uma ampliação da cobertura assistencial.

60. Segundo o Código de Ética Profissional do Assistente
Social em vigor, algumas penalidade são aplicáveis aos
profissionais que não cumprem o referido código. Dentre
estas penalidades, destaca-se:
A)
B)
C)
D)
E)

advertência reservada;
perda dos direitos políticos;
não participação em assembléias da categoria;
participação restrita em congressos;
suspensão de participação em concursos públicos.

DISCURSIVA
Identifique e discuta as principais transformações da
seguridade social no Brasil a partir dos anos 80 e a influência
do cenário internacional nestas transformações.
Utilize em torno de 20 a 30 linhas.
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