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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO  
1. Este Boletim contém o comando da Redação, 37 (trinta e sete) questões objetivas (10 de Língua 

Portuguesa, 5 de Noções de Informática e 22 de Conhecimentos Específicos) e 2 (duas) analítico-
discursivas. 

2. Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas, das quais apenas uma é correta. 
3. Confira se a prova está completa e, caso exista algum problema, comunique-o imediatamente ao 

fiscal de sala. 
4. As respostas das questões devem ser assinaladas no Cartão-Resposta, fornecido especificamente 

para este fim. 
5. O desenvolvimento das questões discursivas e a Redação devem ser feitos no FORMULÁRIO 

específico para esse fim. 
6. Para o assinalamento das respostas às questões objetivas, desenvolvimento das discursivas e da 

Redação utilize caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) ou azul, pois NÃO serão 
consideradas respostas e Redação a lápis. 

7. O Cartão-Resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 
registro fora dos locais destinados às respostas. Não é permitida a utilização de qualquer espécie 
de corretivo. 

8. O Cartão-Resposta só será substituído se contiver falha de impressão. 
9. Assine seu nome na lista de presença do mesmo modo como foi assinado no seu documento de 

identificação. 
10. Esta prova terá duração de 5 horas, com início às 8 e término às 13.(horário de Belém). 
11. Ao término da prova, devolva ao fiscal de sala todo o material que a compõe. 

 

BOA PROVA! 
 

ÓRGÃO EXECUTOR 
 
 
 

 

 
 

______________________________________________________ 
NOME DO CANDIDATO 

 
________________________ 

INSCRIÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 10. 
 

ECONOMIA DAS MERCÊS 
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O serviço público brasileiro se caracteriza pela nomeação de parentes (nepotismo), amigos e 
correligionários. Malgrado leis que procuram estancar esses jogos espúrios e malgrado políticos que atuam com 
probidade e ética, a prática é adotada por todos os partidos políticos. Num país sério, funções públicas não-
eletivas são ocupadas por concursados ou formados por escolas de administração pública. Numa instituição 
religiosa como a Ordem Dominicana, há oitocentos anos o fim do mandato de um superior se traduz na 
demissão compulsória de todos por ele nomeados. Assim, evitam-se o continuísmo, do ponto de vista político, e 
o carreirismo, do ponto de vista administrativo. 

Na administração pública brasileira pode-se mapear, em detrimento do decoro, frondosas árvores 
genealógicas. E são mais frondosas e galhadas as dos nomeados por razões políticas, ainda que incompetentes 
e despreparados. 

De olho na única moeda que tem valor a seus olhos – o voto – o político instaura a dinastia familiar, de 
modo que filhos e descendentes percorram a mesma trajetória. Basta que o neto ostente o sobrenome do avô 
famoso para que as urnas lhe sorriam. 

Álvaro de Araújo Antunes, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, ressalta a documentada 
“economia das mercês” ou do “dom” e as “redes clientelares” na administração pública no século 18. 

Hoje, essa “economia das mercês” explica a presença, no governo federal, de ministros que até ontem 
lhe faziam acirrada oposição e até o consideravam “o mais corrupto da história do Brasil” (Mangabeira Unger). 

Assim, o projeto político cede lugar aos interesses eleitoreiros; a ideologia ao pragmatismo; e os 
princípios éticos são sacrificados em benefício de quem suga e dilapida os recursos públicos. 

Se nossos desmandos têm origem na colônia, isso não significa que nós, brasileiros, somos 
irremediavelmente macunaímicos, sem caráter. De olho nas eleições municipais deste ano e nas majoritárias de 
2010, há que incluir na pauta política a urgente reforma do Estado, de modo a vedar os buracos desse imenso 
queijo suíço das instituições públicas, pelos quais trafegam imunes e impunes as ratazanas devotas do verso 
franciscano de que “é dando que se recebe”. 

Frei Beto, Revista “Caros Amigos”, fevereiro 2008 (texto adaptado). 
 

1 O tema de que trata o texto “Economia das 
mercês” está relacionado à(s) 

(A) exploração da classe operária brasileira. 
(B) atividades ilícitas na política econômica 

brasileira. 
(C) reforma político-econômica do Estado brasileiro. 
(D) nomeações para o serviço público brasileiro. 
(E) venda fraudulenta de cargos no setor público 

brasileiro. 

2 Julgue as afirmações que são feitas, abaixo, 
sobre o conteúdo do texto. 

I O título “A economia das mercês” justifica-se pelo 
fato de o texto tratar de cotas de cargos públicos. 
II No segundo parágrafo, expõe-se a idéia de que, 
no Brasil, a nomeação familiar de políticos é uma prática 
irreversível. 
III Do terceiro parágrafo, compreende-se que, na 
política brasileira, o nome familiar de um candidato pode 
lhe garantir a eleição. 
IV No último parágrafo, afirma-se que todos os 
políticos brasileiros são corruptos. 
Estão corretas as afirmativas 
(A) I e II 
(B) I e III 
(C) II e III 
(D) I e IV 
(E) III e IV 
3 Considerando as idéias expostas no texto, a 
respeito do nepotismo no serviço público brasileiro, pode-
se inferir que o autor manifesta uma atitude de 

(A) conformismo frente à falta de ética do servidor 
público. 

(B) não aceitação ao continuísmo e ao carreirismo. 
(C) descrença no poder do Estado para coibir o 

nepotismo. 
(D) credibilidade nos candidatos às próximas eleições 

municipais. 
(E) certeza sobre a demissão imediata dos nomeados 

por razões políticas. 

4 O trecho cuja formulação NÃO envolve palavra 
de sentido figurado é 

(A) “Assim, evitam-se o continuísmo, do ponto de vista 
político, e o carreirismo, do ponto de vista 
administrativo”. (linhas 6-7) 

(B) “Na administração pública brasileira pode-se 
mapear, em detrimento do decoro, frondosas 
árvores genealógicas”. (linhas 8-9) 

(C) “ De olho na única moeda que tem valor a seus 
olhos – o voto – o político instaura a dinastia 
familiar, de modo que filhos e descendentes 
percorram a mesma trajetória”. (linhas 11-12) 

(D) “ Basta que o neto ostente o sobrenome do avô 
famoso para que as urnas lhe sorriam”. (linhas 12-
13) 

(E) “... há que incluir na pauta política a urgente 
reforma do Estado, de modo a vedar os buracos 
desse imenso queijo suíço das instituições 
públicas...”. (linhas 22-23) 

 
 

MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 01 A 40. 
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5 Em relação ao sentido das palavras/expressões 
do texto, é correto afirmar que 

(A) no primeiro parágrafo, a palavra “probidade” (linha 
3) poderia ser substituída por “sabedoria”. 

(B) da expressão “funções públicas não-eletivas” (linha 
3), compreende-se  “funções públicas sem 
remuneração”. 

(C) a expressão “demissão compulsória” (linha 6) 
poderia ser substituída por “demissão obrigatória”. 

(D) na expressão “o político instaura  a dinastia 
familiar” (linha 11), o item em destaque poderia ser 
substituído por “ampara”. 

(E) o item “macunaímicos” (linha 21) refere-se à 
pessoa que gosta de se envolver em questões 
políticas. 

6 Considerando a relação de idéias expressa no 
enunciado, está correto o que se afirma na alternativa 

(A) No enunciado “Malgrado leis que procuram 
estancar esses jogos espúrios e malgrado 
políticos que atuam com probidade e ética,  a 
prática é adotada por todos os partidos políticos” 
(linhas 2-3), o trecho em destaque expressa, em 
relação ao que se afirma em seguida, a idéia de 
concessão. 

(B) No enunciado “E são mais frondosas e galhadas 
as dos nomeados por razões políticas, ainda que 
incompetentes e despreparados ”. (linhas 9-10), 
a oração em destaque expressa, em relação à 
anterior, a idéia de conformidade. 

(C) No enunciado “De olho na única moeda que tem 
valor a seus olhos – o voto – o político instaura a 
dinastia familiar, de modo que filhos e 
descendentes percorram a mesma trajetória ” 
(linhas 11-12), a oração em destaque expressa, 
em relação à anterior, a idéia de causa. 

(D) No enunciado “Basta que o neto ostente o 
sobrenome do avô famoso para que as urnas lhe 
sorriam ” (linhas 12-13), a oração em destaque 
expressa, em relação à anterior, a idéia de 
condição. 

(E) No enunciado “Se nossos desmandos têm 
origem na colônia , isso não significa que nós, 
brasileiros, somos irremediavelmente 
macunaímicos, sem caráter” (linhas 20-21), a 
oração em destaque expressa, em relação à 
segunda oração, a idéia de conseqüência. 

7 A alternativa que apresenta um comentário 
adequado sobre fatos/regras de escrita da língua é 

(A) No enunciado “Na administração pública brasileira 
pode-se mapear , em detrimento do decoro, 
frondosas árvores genealógicas” (linhas 8-9), seria 
incorreto, do ponto de vista da norma culta, 
substituir-se a locução em destaque por “podem-
se mapear” . 

(B) No trecho “Assim, o projeto político cede lugar aos 
interesses eleitoreiros...” (linha 18), não haveria 
mudança de sentido caso o item em destaque 
fosse substituído pelo artigo definido “um ”. 

(C) No enunciado “Se nossos desmandos têm origem 
na colônia, isso não significa que nós, brasileiros, 
somos irremediavelmente macunaímicos, sem 

caráter” (linhas 20-21), a forma verbal “têm” 
poderia ser grafado sem acento. 

(D) No enunciado “De olho nas eleições municipais 
deste ano e nas majoritárias de 2010, há que 
incluir na pauta política a urgente reforma do 
Estado ...” (linhas 21-22), é facultativo a grafia com 
inicial maiúscula do item em destaque 

(E) No trecho “... há que incluir  na pauta política a 
urgente reforma do Estado...” (linha 22), o item em 
destaque expressa exigência obrigatória. 

8 Do item em destaque no enunciado 

“De olho na única moeda que tem valor a seus olhos – o 
voto – o político instaura a dinastia familiar, de modo que 
filhos e descendentes percorram a mesma trajetória” 
(linhas 11-12), 

é correto afirmar que o referido item 

(A) é um pronome oblíquo que indica posse. 
(B) é um artigo definido que restringe o sentido do 

substantivo “olhos”. 
(C) poderia ser substituído pela locução “até para”, 

sem prejuízo de sentido. 
(D) deveria estar grafado com o acento indicador da 

crase. 
(E) é uma preposição, que estabelece uma relação de 

regência entre um termo regente e outro regido. 

9 As vírgulas foram usadas para separar um termo 
explicativo (aposto) na alternativa 

(A) “Numa instituição religiosa como a Ordem 
Dominicana, há oitocentos anos o fim do mandato 
de um superior se traduz na demissão compulsória 
de todos por ele nomeados”. (linhas 4 a 6) 

(B) “Assim, evitam-se o continuísmo, do ponto de vista 
político, e o carreirismo, do ponto de vista 
administrativo”. (linhas 6-7) 

(C) “Na administração pública brasileira pode-se 
mapear, em detrimento do decoro, frondosas 
árvores genealógicas.”. (linhas 8-9) 

(D) “ Hoje, essa ‘economia das mercês’ explica a 
presença, no governo federal, de ministros que até 
ontem lhe faziam acirrada oposição e até o 
consideravam ‘o mais corrupto da história do Brasil’ 
(Mangabeira Unger)”. (linhas 16-17) 

(E) “Se nossos desmandos têm origem na colônia, isso 
não significa que nós, brasileiros, somos 
irremediavelmente macunaímicos, sem caráter”. 
(linhas 20-21) 

10 No quarto parágrafo, o autor empregou as aspas 
em “economia das mercês”, “dom” e “redes clientelares” 
para destacar termos 

(A) próprios do meio político. 
(B) peculiares a uma fase da administração pública. 
(C) indicadores da indignação do autor em face do 

clientelimos no serviço público.  
(D) empregados em sentido irônico. 
(E) importados de outra língua. 
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REDAÇÃO 
 

Há uma expressão - “Mateus, primeiro aos teus” – de origem bíblica, que encerra mensagem de certa forma egoísta: cuidar 
primeiro dos mais chegados, dos parentes e amigos, só depois tratar dos outros. Esse princípio egoísta infelizmente 
caracteriza a política brasileira: a nomeação de parentes, amigos e correligionários para o serviço público tem sido uma 
prática corriqueira e é um lamentável exemplo de uma conduta aética da maioria de nossos políticos. Mas esse desmando e 
tantos outros precisam ser denunciados e combatidos para que a administração pública brasileira cumpra verdadeiramente 
seu papel e tenha, assim, mais credibilidade. 
Considerando as reflexões ensejadas pelo texto “Economia das Mercês”, desenvolva o seguinte tema: 

 
 

A ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

11 Das afirmações abaixo sobre técnicas de 
organização de arquivos, a única CORRETA é: 

(A) Arquivos randômicos são aqueles em que a 
determinação do endereço de um registro é 
baseada no conteúdo de determinado campo 
daquele registro. 

(B) A organização em árvore B+ é uma forma de 
organização aceitável para arquivos pequenos, já 
que, para grandes arquivos, o desempenho das 
buscas se torna sua principal desvantagem 
relativa. 

(C) Nos arquivos seqüenciais, em geral, as exclusões 
de registros são feitas inicialmente de forma lógica 
(marcação de um campo de controle), para 
posterior exclusão física, realizada em momento de 
baixa carga do sistema. 

(D) Arquivos organizados segundo a técnica de hash 
são aqueles indexados por vários campos.  

(E) Índices multiníveis são aqueles que não estão 
relacionados à chave primária (atributo 
identificador) do arquivo. 

12 Acerca de procedimentos de segurança no uso 
de programas leitores de mensagens eletrônicas (e-mail), 
identifique a recomendação INCORRETA: 

(A) Não acessar diretamente links que, eventualmente, 
apareçam no conteúdo da mensagem. 

(B) Desconfiar de arquivos anexos à mensagem, salvo 
os enviados por pessoas ou instituições 
conhecidas. 

(C) Somente abrir/executar programas anexos após 
verificá-los com um antivírus devidamente 
atualizado. 

(D) Desligar o modo de visualização de mensagens 
em formato HTML. 

(E) Desligar as opções de execução de JavaScript e 
de programas Java. 

13 Sobre os dispositivos de armazenamento, a 
opção, abaixo, em que se listam os dispositivos na ordem 
de mais rápidos para mais lentos (em termos de tempo de 
acesso) é 

(A) memória cache, memória principal, HD e disco 
ótico. 

(B) disco ótico, memória cache, memória principal e 
HD. 

(C) memória principal, HD, disco ótico e memória 
cachê. 

(D) HD, disco ótico, memória cachê e memória 
principal. 

(E) HD, disco ótico, memória principal e memória 
cachê. 

14 Sobre arquitetura e organização de 
computadores, julgue como V (verdadeira) ou F(falsa) as 
afirmativas: 

I Uma arquitetura de processador de 32 bits 
significa que as palavras da memória principal são 
também de 32 bits. 
II Um byte possui 7 bits. 

III Um caractere ASCII pode ser representado num 
byte. 

Está correta a alternativa: 

(A) VVV. 
(B) FFF. 
(C) FFV. 
(D) FVV. 
(E) VFV. 

15 Considere a planilha abaixo.  

 

 
 
Copiando-se a fórmula da célula C2 mostrada, acima, 
para as células C3, C4 e C5, teremos nestas células, 
respectivamente, os valores: 
(A) 10,00; 10,00;  0,00. 
(B) 33,33; 66,66;  0,00. 
(C) 66,66; 10,00; 10,00. 
(D)   3,00;    2,00;  0,00. 
(E) 0,00;  33,33; 66,66. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(ASSISTENTE SOCIAL) 

16 Marilda Iamamoto (2001) defende a seguinte 
tese: “A questão social diz respeito ao conjunto das 
expressões das desigualdades sociais engendradas na 
sociedade capitalista madura, impensáveis sem a 
intermediação do Estado”. Partindo dessa tese, identifique 
a assertiva INCORRETA: 

(A) A questão social tem sua gênese no caráter 
coletivo da produção, configurando-se no conjunto 
das expressões das desigualdades sociais. 

(B) A tendência atual é naturalizar a questão social 
quando ela vem no bojo da articulação assistência 
focalizada/repressão, com a conivência do Estado 
coercitivo, em detrimento da construção do 
consenso necessário ao regime democrático. 

(C) A questão social é indissociável do surgimento do 
trabalho livre, mediada pelo contrato de venda da 
força de trabalho. 

(D) A questão social tem sua gênese a partir da 
legitimação da venda da força de trabalho, mas as 
novas mediações históricas à produção, 
deslocaram o centro da discussão da questão 
social, sendo esta agora mediatizada por relações 
de gênero, por relações étnico-raciais e por 
características da formação regional. 

(E) Na atualidade, a questão social passou a ser 
objeto de “processos de criminalização”, quando 
esta é naturalizada. 
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17 A Assistência Social está inserida no conjunto 
das políticas de Seguridade Social e tem como marco a 
Constituição Federal Brasileira de 1988, que a incluiu no 
campo do direito. Sobre a concepção dessa política 
pública, assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) No processo de institucionalização da política de 
Assistência Social destacam-se como elementos 
inovadores: a universalização do acesso, a 
responsabilidade estatal, a participação da 
população e a descentralização político-
administrativa. 

(B) A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) 
instituiu um modelo de gestão que objetiva 
consolidar o sistema descentralizado e 
participativo. 

(C) O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), ao 
estar regularizado para todo o território nacional, 
visa atender às demandas do sistema de serviços, 
benefícios e ações de assistência social, de caráter 
eventual, em uma rede hierarquizada e articulada 
entre governos nas diferentes esferas. 

(D) A implantação do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) compromete-se com a cobertura 
dos serviços de Assistência Social na perspectiva 
da universalidade e qualidade dos resultados. 

(E) Existe uma articulação institucional direta de ações 
e competências com o Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

18 O Serviço de Proteção Social Básica destina-se 
aos segmentos da população que vive em condição de 
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, da privação 
(ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços 
públicos) e/ou fragilização de vínculos afetivos - 
relacionais e de pertencimento social (discriminações 
etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências). Sobre os 
objetivos da Proteção Social Básica, é INCORRETO 
afirmar que 

(A) a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) prevê 
a concessão e a manutenção de benefícios 
monetários em caráter de prestação continuada 
para idosos e pessoas portadoras de deficiência 
que estejam incapacitadas para prover sua própria 
subsistência ou tê-la provida por sua família.  

(B) a territorialização da rede de Assistência Social 
traz como critérios: oferta de serviços baseada na 
lógica da proximidade do cidadão; localização dos 
serviços nos territórios com maior incidência de 
vulnerabilidades e riscos sociais para a população; 
garantia do comando único por instância de 
gestão. 

(C) os benefícios eventuais se caracterizam por 
atender situações de vulnerabilidade temporária 
por natalidade ou morte, ou ainda outras situações 
de vulnerabilidade. 

(D) o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
compromete-se com a cobertura dos serviços de 
Assistência Social nas perspectivas da 
universalização e da focalização da qualidade dos 
resultados.  

(E) é garantida proteção especial a crianças e 
adolescentes nas ruas; em abandono; com 
deficiência; sob decisão judicial de apartação de 
pais e parentes, por ausência de condições 

familiares de guarda, aplicação de medidas sócio-
educativas em meio aberto para adolescente.  

19 Sobre a importância do método para o 
profissional de Serviço Social, julgue as assertivas abaixo: 

I É necessário ter o método como um pressuposto 
teórico-ideológico para o desvendamento da realidade. 
II Teoria e método em Serviço Social devem ser 
compreendidos como um conjunto de conhecimentos 
vinculados a projetos societários específicos, com visões 
de homem e mundo, diante do qual o profissional deve se 
posicionar. 
III A questão metodológica e ideológica diz respeito 
ao modo de ler, interpretar e explicar os fenômenos 
particulares constitutivos da sociedade.  
IV Os métodos que servem de suporte para a 
análise das problemáticas sociais sofrem influência direta 
das matrizes do pensamento econômico. 
V Positivismo, Funcionalismo, Fenomenologia e 
Materialismo Histórico-dialético são as principais correntes 
teórico-metodológicas com manifestações no Serviço 
Social. 
É correta a alternativa: 
(A) III e V. 
(B) I, II e IV. 
(C) II, III e V. 
(D) II e V. 
(E) IV e V. 

20 No final da década de 1970 e início da década de 
1980, a sociedade civil brasileira desencadeou processos 
de enfrentamento aos governos militares, vigentes desde 
o Golpe de Estado de 1964, passando a fazer parte da 
agenda dos movimentos sociais e de entidades da 
sociedade civil a busca pelo controle social das políticas 
públicas. Considerando essa questão, julgue as assertivas 
abaixo: 

I O debate sobre democracia participativa foi 
iniciado ainda no séc. XVIII e um dos seus precursores foi 
Rousseau. 
II Igualdade de participação, democratização e 
coletivismo são princípios e tendências que advogam a 
superioridade da liberdade individual, contrapondo-se aos 
princípios instituídos pela Constituição Federal de 1988. 
III Atualmente as ações orientadas pela sociedade 
civil são organizadas com objetivos de fiscalizar, monitorar 
e avaliar as ações do poder público, incluindo, por 
exemplo, a execução da política pública da Assistência 
Social. 
IV Controle social implica fiscalizar e monitorar a 
aplicação de recursos públicos e a qualidade dos serviços 
prestados, influindo na aplicação de recursos públicos 
oriundos de impostos pagos pela população, como 
garantia de melhor redistribuição e retorno igualitário para 
todos os segmentos. 
V Na atualidade, os movimentos sociais têm 
autonomia e bases jurídicas, para pensar e reivindicar o 
controle social direto visando, inclusive, à criação de 
mecanismos cooperativos; à qualificação e controle dos 
serviços públicos ofertados pelo mercado; à 
democratização do acesso às políticas e aos direitos 
sociais; à democratização da gestão das políticas 
públicas, especialmente, da Saúde, da Assistência Social 
e da Educação. 
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É correta a alternativa: 

(A) I e II. 
(B) I e V. 
(C) I, II, e III. 
(D) I, III e IV. 
(E) II e IV. 

21 O exame da literatura sobre administração 
pública permite identificar vertentes de pensamento 
diferenciadas, entre as quais destacamos a chamada 
“nova administração pública”. Acerca das características 
dessa vertente, julgue as afirmativas: 

I A “nova administração pública” deve ser 
essencialmente não-prescritiva e se orienta para o 
desenvolvimento de ações e atendimento de 
necessidades dos cidadãos em um dado momento. 
II Em vez de desenvolver experiências adequadas 
ao interesse público a “nova administração pública” imita 
modelos padronizados gerados no âmbito empresarial. 
III A “nova administração pública” evita os enfoques 
normativos e subordina a teoria das organizações à teoria 
do desenvolvimento humano. 
IV A “nova administração pública” aperfeiçoa a 
gestão tecnoburocrática, configurando um aparato 
administrativo tipicamente racional-legal. 
V A “nova administração pública” introduz 
inovações na cultura política e no modo de gerir o 
interesse público. 

É correta a alternativa: 

(A) I, II e IV. 
(B) I, III e V. 
(C) II e V. 
(D) II, IV e V. 
(E) III e IV. 

22 O Código de Ética Profissional elenca como um 
de seus princípios fundamentais a “opção por um projeto 
profissional vinculado ao processo de construção de uma 
nova ordem societária”, ao qual corresponde um conjunto 
de objetivos. Sobre os objetivos do Código de Ética 
Profissional, julgue as afirmativas: 

I Lutar pela gestão democrática das políticas 
sociais. 
II Lutar por uma nova ordem sem dominação-
exploração de classe social, etnia e gênero. 
III Assegurar a universalidade de acesso aos bens 
e serviços relativos às políticas sociais. 
IV Defender ampla liberdade na realização de 
estudos e pesquisas. 
V Inserir o profissional de Serviço Social na luta 
pela emancipação das classes trabalhadoras. 

É correta a alternativa: 

(A) I e IV. 
(B) I e V. 
(C) II e V. 
(D) II e IV. 
(E) III e IV. 

23 A Lei 10.257 de julho de 2001, Estatuto da 
Cidade, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição 
Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana e 
dá outras providências. O Capítulo I trata dessas diretrizes 

gerais e destaca como objetivo da política urbana 
“ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e da propriedade urbana”. Entre os itens abaixo, 
identifique essas diretrizes. 

I Aplicação de institutos jurídicos e políticos como 
referendo popular e plebiscito; desapropriação; instituição 
de zonas especiais de interesse social, entre outros.  
II Planejamento do desenvolvimento das cidades. 
III Regularização fundiária e urbanização de áreas 
ocupadas por população de baixa renda. 
IV Realização de Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental (EIA) e de Estudo Prévio de Impacto de 
Vizinhança (EIV). 
V Integração e complementaridade entre as 
atividades urbanas e rurais, tendo em vista o 
desenvolvimento socioeconômico do município e do 
território sob sua área de influência.  

É correta a alternativa: 

(A) I e III. 
(B) I, II e V. 
(C) I, IV e V. 
(D) II, III e V. 
(E) III e IV. 

24 A chamada Nova Lei da Educação – nº. 9.394/96 
– ao estabelecer as diretrizes e bases da educação 
nacional propõe princípios para o ensino no Brasil. 
Identifique esses Princípios entre os relacionados abaixo: 

I Pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas. 
II Gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais. 
III Promoção do desporto educacional e apoio às 
práticas desportivas não-formais. 
IV Vinculação entre a educação escolar, o trabalho 
e as práticas sociais. 
V Fortalecimento dos vínculos de família, dos laços 
de solidariedade humana e de tolerância recíproca em 
que se assenta a vida social. 

É correta a alternativa: 

(A) I, II e IV. 
(B) I e III. 
(C) I, III e IV. 
(D) II, III e V. 
(E) II e V. 

25  “No Brasil, o termo economia solidária tem 
servido para identificação de diferentes iniciativas de 
grupos sociais (e de base popular, na maioria dos casos) 
que se organizam sob o princípio da solidariedade e da 
democracia para enfrentar suas problemáticas locais pela 
elaboração de atividades econômicas”. Sabendo-se que 
existem critérios norteadores das iniciativas de economia 
solidária estabelecidos, consensualmente, por diferentes 
autores, identifique-os nos itens abaixo: 

I Pluralidade de agentes econômicos. 
II Busca de alternativas inovadoras, pelo Estado, 
sob a forma de parcerias com iniciativas da sociedade 
civil. 
III Sociabilidade comunitário-pública. 
IV Finalidade autocentrada nos grupos internos. 
V Democratização dos processos decisórios. 
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É correta a alternativa: 

(A) I, III e V. 
(B) I e IV. 
(C) I, IV e V. 
(D) III e IV. 
(E) III e V. 

26 O planejamento é um instrumento essencial para 
a ação humana, bem como para a ação governamental e 
é estratégico à prática do assistente social. Na atualidade, 
no processo de planejamento vem sendo enfatizada a 
busca de articulação entre gestores e grupos sociais que 
são alvos das políticas públicas. Acerca dessa articulação, 
julgue as assertivas: 

I A participação popular ampla tem garantia 
constitucional nas três esferas de governo desde o inicio 
da década de 1980. 
II A consulta popular pode ser ampla ou restrita, 
dependendo do viés ideológico dos gestores. 
III O plano diretor, atualmente descentralizado e 
municipalizado, previsto para todas as cidades brasileiras, 
permite ao assistente social desenvolver uma prática 
democrática e participativa, ao executar as políticas 
públicas. 
IV A consulta à população é um preceito 
constitucional e restringe-se aos espaços públicos 
legitimados pelos conselhos setoriais. 
V A consulta popular é implementada nos 
processos governamentais, porém não nos momentos de 
tomada de decisão. 

É correta a alternativa: 

(A) I e II. 
(B) I e V. 
(C) II; III e IV. 
(D) II e V. 
(E) III; IV e V. 

27 O keynesianismo surgiu contrapondo-se ao 
liberalismo de mercado e afinando-se com algumas das 
teses socialistas. Sobre essa doutrina, é correto afirmar: 

(A) O keynesianismo foi uma estratégia capitalista 
para envolver os trabalhadores e criar as 
condições de acumulação de lucros num duplo 
horizonte: garantir subsídios ao fornecimento de 
serviços e socializar os custos da produção. 

(B) O keynesianismo vem na envergadura de um 
Estado social, dispondo-se a superar a questão 
social a partir da ampliação do poder de compra e 
poder político da classe trabalhadora. 

(C) O Estado de Bem Estar surge para garantir 
seguridade social aos trabalhadores inseridos no 
processo formal de trabalho. 

(D) O mercado, em crise, estabelece uma parceria 
com o Estado para que este implemente 
mecanismos econômicos a fim de superar as 
desigualdades sociais, eliminando, assim, as 
barreiras ao pleno desenvolvimento capitalista. 

(E) O modelo keynesiano, considerando o código de 
direitos humanos, concede às classes populares 
garantia de cidadania e qualidade de vida para seu 
pleno desenvolvimento e de sua família. 

28 A formação profissional do assistente social deve 
possibilitar aos assistentes sociais “compreenderem 
criticamente as tendências do estagio atual da expansão 
capitalista e suas repercussões atuais na alteração das 
funções tradicionalmente atribuídas à profissão e no tipo 
de capacitação requerida pela ‘modernização’ da 
produção e pelas novas formas de gestão da força de 
trabalho”. Sobre a formação do Assistente Social, é 
correto afirmar: 

(A) Os processos no mundo do trabalho estão 
produzindo alterações nas condições de trabalho 
dos assistentes sociais, especialmente oriundas 
das “novas demandas dos empregadores na 
esfera empresarial”. 

(B) Atualmente, deve-se primar por uma formação 
teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-
política, orientada por uma teoria crítica e 
subsidiada por valores humanistas. 

(C) Deve-se primar por uma formação consistente 
sobre bases e matrizes teórico-metodológicas que 
permitam apreender a lógica de constituição da 
vida social, o acompanhamento do movimento 
histórico e a compreensão das mazelas das 
questões sociais contemporâneas. 

(D) O núcleo estratégico da prática profissional, que 
possibilita ao assistente social reconhecer os 
elementos constitutivos do seu processo de 
trabalho, concentra-se em instrumentais de 
pesquisa, planejamento e administração dos 
serviços sociais. 

(E) O núcleo dos fundamentos da formação sócio-
histórica da sociedade brasileira permite ao 
assistente social identificar no seu veio católico-
conservador as questões sociais inerentes à luta 
de classes. 

29 O Conselho Tutelar, segundo o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), é uma instância 
autônoma, permanente e responsável por zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 
Sobre o Conselho Tutelar, é correto afirmar: 

(A) A instalação de Conselhos Tutelares é obrigatória 
em todos os municípios brasileiros com mais de 20 
mil habitantes.  

(B) Cabe ao Conselho Tutelar a elaboração da 
proposta orçamentária para planos e programas de 
atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente. 

(C) Os recursos alocados para execução das 
atividades dos Conselhos Tutelares, de acordo 
com o ECA, são oriundos do governo federal. 

(D) É prerrogativa dos Conselhos Tutelares requisitar 
serviços intersetoriais para cumprimento de suas 
atribuições nos serviços públicos de educação, 
saúde, assistência social, previdência, segurança e 
trabalho. 

(E) Cabe ao gestor municipal a escolha dos 
conselheiros tutelares de acordo com suas 
respectivas necessidades. 
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30 A Lei Orgânica da Saúde estabelece ações de 
gestão por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). A 
alternativa correta, que corresponde à execução das 
ações desse sistema, é:  

(A) No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em 
distritos, de forma a integrar e articular recursos 
voltados para a cobertura parcial das ações de 
saúde.  

(B) A articulação das políticas e programas, de forma 
intersetorial, deve abranger alimentação e nutrição; 
saneamento e meio ambiente; vigilância sanitária; 
recursos humanos e saúde do trabalhador. 

(C) Cabe aos municípios criar Comissões 
Permanentes a fim de integrar serviços de saúde e 
instituições de ensino superior e profissional com a 
finalidade de propor prioridades, métodos e 
estratégias para formação e educação setorizada 
dos recursos humanos requeridos pelo SUS. 

(D) A direção do SUS, em nível federal, situa-se no 
Ministério da Saúde e no do Meio Ambiente; em 
nível estadual, nas Secretarias de Saúde, em nível 
municipal, na Secretaria de Saúde ou equivalente. 

(E) O controle no âmbito da prestação de serviços, na 
área da saúde, está diretamente vinculado à ação 
da vigilância epidemiológica. 

31 A política de Seguridade Social tem seus 
princípios estabelecidos a partir da Constituição de 1988. 
A alternativa correta, que corresponde ao princípio 
fundante dessa política, é: 

(A) A regulamentação do direito ao trabalho. 
(B) A não vinculação entre benefício e contribuição. 
(C) A conjugação entre necessidades individuais e 

sociais como critério de acesso às políticas 
públicas. 

(D) A obrigatoriedade de realização das Conferências 
Nacionais de Seguridade Social. 

(E) O critério de elegibilidade centrado na condição de 
vulnerabilidade social. 

32 José Paulo Netto (1991) identifica três (3) 
direções para explicar o processo de renovação do 
Serviço Social no Brasil: 1ª) uma em conformidade com a 
perspectiva modernizadora; 2ª) uma que reatualiza o 
conservadorismo; e a 3ª) outra que propõe a ruptura com 
o Serviço Social “tradicional”. Identifique a alternativa que 
corresponde a duas (2) dessas direções: 

I O processo de renovação do Serviço Social no 
Brasil rompe com a vinculação católica. 
II O processo de renovação do Serviço Social no 
Brasil procede a tematização do Serviço Social como 
interveniente, dinamizador e integrador, no processo de 
desenvolvimento profissional. 
III O processo de renovação do Serviço Social no 
Brasil perde densidade à medida que a autocracia 
burguesa experimenta o seu ocaso. 
IV O processo de renovação do Serviço Social no 
Brasil opera uma reatualização do passado, com um 
consciente esforço para fundá-lo em matrizes intelectuais 
mais sofisticadas. 
V O processo de renovação do Serviço Social no 
Brasil manifesta a pretensão de romper quer com a 
herança teórico-metodológica do pensamento 
conservador (tradição positivista), quer com os seus 

paradigmas de intervenção social (o reformismo 
conservador). 
É correta a alternativa: 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) I, III e IV. 
(D) I, III e V. 
(E) II e V. 

33 Segundo Marilda Villela Iamamoto e Raul de 
Carvalho (1982), o Serviço Social não só se origina no 
interior do bloco católico, como também se desenvolve no 
momento em que a Igreja se mobiliza para a recuperação 
e defesa de seus interesses e privilégios corporativos. 
Sobre a origem do Serviço Social, é correto afirmar: 

(A) A reconquista das massas era um dos objetivos da 
Igreja Católica e um dos discursos ideológicos que 
fundamentaram suas tentativas de defesa de seus 
interesses enquanto instituição. 

(B) O Serviço Social começa a surgir como um 
“departamento” especializado da Ação Social e da 
Ação Católica. 

(C) O momento histórico da origem do Serviço Social é 
demarcado pela redefinição do papel da Igreja 
dentro das novas características que, 
progressivamente, vai assumindo a sociedade 
brasileira. 

(D) A essência da atuação profissional tem como foco 
as encíclicas papais. 

(E) O autoritarismo, o paternalismo, o doutrinarismo e 
a ausência de base técnica marcaram a atuação 
dos primeiros núcleos formados em São Paulo, Rio 
de Janeiro e Belém. 

34 Marina Maciel (2002) identifica três (3) perfis 
pedagógicos da prática do assistente social: a) o da 
pedagogia da ajuda; b) o da pedagogia da participação; c) 
o movimento de construção de uma pedagogia 
emancipatória pelas classes subalternas. Sobre o perfil da 
pedagogia da participação, é correto afirmar:  

(A) O desenvolvimento da função pedagógica do 
assistente social passa a centrar-se na dimensão 
coletiva, na perspectiva da reforma e da 
reintegração social. 

(B) O marco histórico da redefinição profissional, que 
influencia um dos perfis pedagógicos do assistente 
social, no continente latino-americano, avança com 
o Movimento de Reconceituação, como forma de 
enfrentamento da crise profissional que se acentua 
a partir da década de 1960. 

(C) A função pedagógica do assistente social é 
baseada na concepção católica de que devem ser 
combinados processos persuasivos e libertadores 
como garantia para se alcançar um novo 
reordenamento da sociedade. 

(D) A consolidação da prática do assistente social se 
dá a partir, fundamentalmente, das propostas de 
Desenvolvimento de Comunidade (DC), sob a 
influência da ideologia desenvolvimentista 
modernizadora. 

(E) O rompimento com o projeto profissional tradicional 
consistiu na definição de espaços estratégicos 
institucionais no âmbito do Estado e da sociedade 
civil. 
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35 Cecília Minayo (2004) destaca, no campo da 
Metodologia da Pesquisa Social, que alguns princípios 
distinguem as Ciências Sociais das Ciências Físico-
Naturais e Biológicas. Sobre os Princípios da Metodologia 
da Pesquisa Social, julgue as afirmativas: 

I As sociedades humanas existem num 
determinado espaço e tempo, formando grupos sociais 
permanentes, o que garante afirmar que o objeto das 
ciências sociais é histórico. 
II O objeto de estudo das ciências sociais possui 
consciência histórica, visto que as sociedades e os grupos 
dão significado e intencionalidade às suas ações e às 
suas construções, na medida em que as estruturas sociais 
instituem-se a partir de ações subjetivas. 
III Um aspecto distintivo nas ciências da sociedade 
é que ela é intrínseca e extrinsecamente ideológica. 
IV O caráter qualitativo não pode ser desprezado no 
âmbito das ciências sociais, ele é essencialmente um 
elemento próprio da dinâmica social. 
V Tanto nas ciências sociais quanto nas ciências 
exatas e naturais o caráter qualitativo e quantitativo deve 
ser elemento presente no processo investigativo. 

São corretas as afirmativas 

(A) I e II. 
(B) I, III e IV. 
(C) I, IV e V. 
(D) II e V. 
(E) III, IV e V. 

36 O Positivismo, a Fenomenologia e o Materialismo 
Histórico fazem parte do corpo teórico-metodológico que 
ilumina os processos de investigação em Serviço Social. 
Sobre esse assunto, julgue as afirmativas:  

I Existe uma distinção fundamental entre fato e 
valor: a ciência se ocupa do fato e deve buscar se livrar 
do valor. 
II A filosofia e a teoria de Augusto Comte traziam 
como objetivos para a sociedade a necessidade de 
estudar fatos que obedecessem a leis sociais variáveis. 
III As Ciências Sociais e as Ciências Naturais 
compartilham de um mesmo fundamento lógico e 
metodológico; elas se distinguem apenas no objeto de 
estudo. 
IV O Positivismo criou um método que pudesse 
descrever os fatos sociais, classificá-los com precisão e 
de forma dependente das idéias do cientista sobre a 
realidade social. 
V A realidade se constitui essencialmente naquilo 
que nossos sentidos podem perceber. 

São corretas as afirmativas 

(A) I e II. 
(B) I, III e V. 
(C) II, IV e V. 
(D) II e V. 
(E) III e IV. 
 
 
 
 
 

37 A NOB-2005 (Norma Operacional Básica do 
Sistema Único da Assistência Social – SUAS) prevê 
instrumentos de gestão do sistema que se caracterizam 
como ferramentas de planejamento técnico e financeiro da 
política de Assistência Social. Considerando os 
instrumentos de gestão do referido sistema, a alternativa 
INCORRETA é: 

(A) O Plano de Assistência Social é um instrumento de 
planejamento estratégico que organiza, regula e 
norteia a execução da Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS) na perspectiva do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  

(B) O Plano Plurianual (PPA) expressa o planejamento 
das ações governamentais a longo prazo e envolve 
quatro exercícios financeiros, tendo vigência do 
segundo ano de um mandato até o primeiro ano do 
mandato seguinte. 

(C) O financiamento da política de Assistência Social é 
detalhado no processo de planejamento, por meio 
do orçamento plurianual e anual. 

(D) A gestão da informação tem como objetivo produzir 
condições estruturais para as operações de 
gestão, monitoramento e avaliação do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), conforme as 
determinações da NOB-2005. 

(E) O Relatório de Gestão destina-se a sintetizar e 
divulgar informações sobre os resultados obtidos e 
sobre a probidade dos gestores do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS) e a divulgá-las às 
instâncias formais do sistema, ao poder legislativo, 
ao Ministério Público e à sociedade como um todo. 
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RESOLVA AS DUAS QUESTÕES DISCURSIVAS NO FORMULÁRIO ESPECÍFICO QUE SERÁ ENTREGUE JUNTO COM O 
CARTÃO-RESPOSTA E O BOLETIM DE QUESTÕES.  
 
QUESTÃO 01 

Considerando as influências das correntes filosóficas para avaliação das políticas sociais, explique  o conteúdo da seguinte 
tese: “as políticas sociais não podem ser analisadas somente a partir de sua expressão imediata como fato social isolado. Ao 
contrário, devem ser situadas como expressão contraditória da realidade, que é a unidade dialética do fenômeno e da 
essência”( Behring & Boschetti, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
QUESTÃO 02 

Considerando o texto de Yolanda Guerra (2007), analise  os principais determinantes do exercício profissional. 

“Um projeto profissional constitui-se como um guia para a ação, posto que estabelece finalidades ou resultados ideais para o 
exercício profissional e as formas de concretizá-lo. Seu âmbito é o da sistematização em nível de consciência que se tem dos 
processos e práticas sociais, das finalidades propostas e dos meios para sua realização.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


