Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para as questões de 1 a 5

Transparência até demais?
1

4

7

10

13

16

19

22

Os tempos do Grande Irmão chegaram. George Orwell
os previu para 1984, mas se afirmaram mesmo na virada do
milênio, principalmente depois que os atentados de 11 de
setembro de 2001 serviram de pretexto para um grau sem
precedentes de vigilância do Estado. Dos dois lados do
Atlântico, o direito a habeas corpus, afirmado desde a Carta
Magna de 1216, está aposentado, considerado velharia
quando se trata de supostos terroristas. Telefones podem estar
grampeados, e-mail e páginas da Internet podem ser
monitorados a qualquer momento. O Grande Irmão está
observando você.
Orwell não pôde imaginar quantos Pequenos Irmãos
ganhariam poderes semelhantes nem quantas pessoas
implorariam, de livre e espontânea vontade, para serem
observadas. A Web surgiu em 1993 e o primeiro weblog, em
1994, mas foi em 1999 que passou a se chamar blog e tornouse mania global. Muitos blogs têm funções informativas, mas
o núcleo do fenômeno é a exposição do eu e da intimidade, de
maneira banal ou chocante.
A superexposição, a midiatização e o desdobramento
da representação não se restringem a internautas compulsivos.
Tudo e todos chamam freneticamente por atenção por todas
as mídias, deixando cada um sem tempo para se conectar com
o mundo real e com sua própria interioridade e intimidade.
Carta Capital, 15/11/2006, p.10-4 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Assinale a opção que apresenta reescrita dos dois primeiros
períodos do texto (R.1-8) que preserva a informação nele contida
e se apresenta com correção gramatical.
A Os tempos do Grande Irmão chegaram, visto que foram os
atentados de 11 de setembro de 2001 que originaram a
vigilância do Estado, apesar de George Orwell não os ter
previsto.
B A previsão feita por George Orwell da existência, em 1984,
do Grande Irmão consumou-se após os atentados de 11 de
setembro de 2001, que motivaram a vigilância radical do
Estado.
C George Orwell propôs o estabelecimento da era do Grande
Irmão para 1984, todavia as manifestações terroristas, sem
precedentes na história, é que a impulsionaram e
caracterizaram como a era da ostensiva vigilância do Estado.
D A vigilância do Estado, sem precedentes na história, iniciou
após os atentados de 11 de setembro de 2001, pretexto que a
justificam. Assim, chegou a época do Grande Irmão, nos
moldes previstos, em 1984, por George Orwell.
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QUESTÃO 2

De acordo com o texto, é correto afirmar que
A os

processos

de

observação

previstos

por

Orwell

estenderam-se a relações que não fazem parte do controle do
Estado sobre os cidadãos.
B se tornou muito mais fácil os indivíduos obterem informações
precisas e se conectarem com o mundo real após o advento da
Internet.
C já havia previsão da ocorrência dos atentados de 11 de
setembro de 2001, mesmo sendo pouco avançada a tecnologia
da época de Orwell.
D a vigilância invasiva do Estado deve-se aos freqüentes
atentados terroristas, principalmente àqueles dirigidos aos
Estados Unidos da América do Norte.
QUESTÃO 3

Depreende-se do texto que
A os blogs são, na atualidade, o meio mais eficiente de os
indivíduos compartilharem seus sentimentos.
B os internautas compulsivos são os que mais acessam blogs
informativos.
C outros direitos superam o habeas corpus porque este,
proposto em 1216, perdeu sua aplicabilidade.
D parte da população está menos em contato com sua
subjetividade a partir da virada do século XXI.
QUESTÃO 4

Assinale a opção que exemplifica o emprego, no texto, de
linguagem conotativa (figurada).
A “serviram de pretexto” (R.4)
B “está aposentado” (R.7)
C “tornou-se mania global” (R.16-17)
D “sua própria interioridade e intimidade” (R.24)
QUESTÃO 5

No texto, é correto substituir
A “os previu” (R.2) por os prevera ou por os tinha previsto.
B “depois que os atentados“ (R.3) por depois dos atentados.
C “considerado velharia” (R.7) por tido como obsoleto.
D “se trata” (R.8) por se tratam ou trata.
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Texto para as questões de 6 a 9
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Big Brother intimida infrator britânico

Assinale a opção que apresenta proposta correta de reescrita do
seguinte trecho do texto: “A prefeitura não esconde o princípio
por trás do novo método: envergonhar o infrator” (R.14-15).

A cena parece saída de um filme de ficção: um garoto
está andando de bicicleta na calçada quando a voz de uma
autoridade invisível surge do nada. “O rapaz de camiseta preta
na bicicleta poderia, por favor, desmontar?”, diz a voz, em um
tom educado, mas resoluto. Surpreso, o garoto procura o lugar
de onde vem o comando — um alto-falante acoplado a uma
câmera, no alto de um poste — e obedece, enquanto as
pessoas na calçada o observam, algumas rindo, outras
espantadas.
Se a história parece incrível, “você ainda não ouviu
nada”, como avisa o slogan da prefeitura de Middlesbrough,
na Inglaterra, sobre a novidade da cidade no combate à
desordem social: câmeras de vigilância com sistema de som.
A prefeitura não esconde o princípio por trás do novo
método: envergonhar o infrator.
O exemplo gerou críticas de sociólogos e organizações
de defesa das liberdades civis. “A humilhação pública não é
a melhor forma de controle social”, disse o professor Clive
Norris, da Universidade de Sheffield. Morris diz que o Reino
Unido está passando de uma sociedade de informação para
uma de vigilância.
O que deixa os críticos atordoados é a aceitação da
população. Uma pesquisa mostrou que 72% da população não
vê as medidas como invasivas. O escritor Henry Porter cita
Benjamin Franklin, para mostrar sua aversão a tal aprovação:
“Aqueles que aceitam ceder liberdades essenciais em troca de
segurança temporária não merecem nem segurança nem
liberdade.”

A Por detrás do novo método que é envergonhar o infrator, a
prefeitura não esconde o princípio das pessoas.
B A prefeitura, por trás do novo método não esconde das
pessoas, o princípio de se envergonhar o infrator.
C Envergonhar o infrator é o princípio que fundamenta o novo
método, o que a prefeitura não esconde dos cidadãos.
D A prefeitura não esconde o princípio, que está por trás do
novo método — envergonhar-se o infrator.

Folha de S.Paulo, 22/10/2006, p. A35 (com adaptações).

QUESTÃO 6

Com base nos sentidos produzidos no texto, depreende-se que
A a Inglaterra é pioneira no uso de câmeras de vigilância com
sistema de som no combate à violência.
B pequena parcela da população da cidade de Middlesbrough
está preocupada com a violência.
C a aceitação da vigilância invasiva é proporcional ao grau de
violência registrado.
D as atuais tecnologias proporcionam uma nova forma de
constrangimento do infrator da lei.
QUESTÃO 7

Assinale a opção em que foram corretamente empregados os
sinais de pontuação, sem prejuízo da informação original contida
no seguinte trecho do texto: “Surpreso, o garoto procura o lugar
de onde vem o comando” (R.5-6).
A
B
C
D

QUESTÃO 8

O garoto surpreso procura o lugar de onde vem o comando.
O garoto, surpreso, procura o lugar de onde vem o comando.
O garoto procura surpreso, o lugar de onde vem o comando.
O garoto procura o lugar, surpreso de onde vem o comando.
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QUESTÃO 9

Jornal do Brasil. 2/6/2006.

Comparando-se o texto com a figura acima apresentada, é
incorreto afirmar que ambos abordam
A a associação da infração à lei com as tecnologias atuais.
B a total indiferença dos que assistem a um delito praticado
na rua.
C formas de controle dos indivíduos.
D outra face das novas tecnologias.
QUESTÃO 10

Assinale a opção em que o trecho apresentado atende às regras de
concordância e de pontuação.
A O mais opressivo dos pesadelos, que assombraram o nosso
século, notório por seus horrores e terrores, por seus feitos
sangrentos e tristes premonições, foi mais bem captado na
memorável imagem de George Orwell da bota de cano alto,
pisando uma face humana.
B Nenhuma face estava segura — cada uma delas estavam
sujeitas a ser culpadas do crime de violar ou transgredir. E,
uma vez que a humanidade tolera mal todo o tempo de
reclusão, os seres humanos que transgridem os limites se
convertem em estranhos.
C E, uma vez que a humanidade tolera mal todo o tempo de
reclusão, os seres humanos que transgridem os limites se
convertem em estranhos. Cada um deles tiveram motivos para
temerem a bota de cano alto feita para pisar no pó, a face do
estranho, para espremer o estranho do humano e manter
aqueles ainda não pisados prestes a vir a sê-lo, longe do dano
ilegal de cruzar fronteiras.
D Botas de cano alto fazem parte de uniformes. Em algum
momento do nosso século, tornou-se comum a compreensão
de que os homens uniformizados devem ser mais temidos.
Os uniformes eram o símbolo dos servidores do Estado,
essa fonte de todo o poder e acima de tudo do poder
coercitivo ajudado e favorecido pelo poder que absolve da
desumanidade.
Opções adaptadas de Zigmunt Bauman. O mal-estar da
pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zaar, 1998, p. 27.
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Texto para as questões 11 e 12

O Vietnã de ontem
As sombras das águias que invadiram o Iraque no primeiro

QUESTÃO 13

O movimento de pára-e-anda da economia brasileira nas últimas
décadas denota a grande dificuldade do país para crescer de
forma contínua e sustentada por longo período. A respeito desse
aspecto marcante da cena econômica do Brasil, assinale a opção
correta.

semestre de 2004 apenas prenunciavam os anos de agruras aos
quais seus cidadãos seriam submetidos. Os desdobramentos
objetivos dos três anos e meio de ocupação evidenciam o rotundo
fracasso da operação militar e da ofensiva política. O Iraque, até
então relativamente estável e previsível, tornou-se campo de
batalha e sinônimo de instabilidade internacional.
José Flávio S. Saraiva. Correio Braziliense, 28/11/2006, p. 21.

QUESTÃO 11

Assinale a opção incorreta com relação às idéias do texto.
A O Iraque, que vivia, em 2003, antes da sua invasão, situação
de relativa estabilidade, tornou-se palco de grande
conflagração.
B Os cidadãos iraquianos assistem, no presente, a momentos de
terror.
C A ocupação militar norte-americana do Iraque foi eficaz, por

A Foi pífio o crescimento econômico do Brasil em toda a sua
evolução histórica no século XX.
B A inflação, grande vilã da economia brasileira até meados da
década passada, ressurge, nos dias de hoje, como grande
preocupação, devido ao risco de explosão potencial.
C A política de estabilização monetária não foi acompanhada,
nas duas últimas décadas, por políticas voltadas para o
crescimento econômico sustentável.
D A fase de crescimento acelerado, marca do governo do
presidente Fernando Henrique Cardoso, foi substituída por
período de crescimento moderado acumulado no primeiro
governo do presidente Lula.
QUESTÃO 14

A Amazônia, região quase continental, é, hoje, objeto de grande
preocupação. Matéria de interesse crucial para os dirigentes dos
Estados nacionais da região, ela também é parte territorial da
América do Sul. A respeito da importância da Amazônia, assinale
a opção correta.

garantir tranqüilidade e estabilidade ao novo governo
iraquiano.
D A crescente onda de violência no Iraque é indício de que uma
guerra civil está em curso.
QUESTÃO 12

Ainda tomando o texto como referência inicial, assinale a opção
correta, relativamente à política internacional e à política interna
de alguns Estados nacionais no mundo contemporâneo.
A A política externa do Brasil assume posição indiferente em
relação ao conflito no Oriente Médio.
B Aspectos econômicos, especialmente no que se refere à

A Abrigando população insignificante sob o ponto de vista
demográfico, essa região é um enorme vazio que necessita ser
ocupado.
B Exclusivamente brasileira, a Amazônia é um patrimônio que
deveria merecer mais cuidados do Estado nacional soberano.
C A ação internacional nessa região vem-se fazendo de forma
equilibrada, como demonstra a inequívoca boa vontade de
todas as ONGs que nela atuam.
D A maneira como se vem repensando a inserção dessa região
no plano nacional brasileiro e no internacional é objeto de
controvérsias.
QUESTÃO 15

No interior dos Estados nacionais bem como no seio da
comunidade internacional, a segurança pública é um tema que

apropriação de recursos minerais e estratégicos, vêm
influenciando vários conflitos internos e internacionais.
C A cooperação construtiva promovida pelos norte-americanos
na política internacional tem seu melhor exemplo no caso da
ocupação do Iraque.
D As realidades internacionais do momento são bastante
previsíveis e estáveis.
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A vem sendo apresentado como supérfluo.
B não retrata os verdadeiros desafios para a mudança dos
paradigmas da convivência social nos espaços urbanos.
C abriga preocupação legítima da população ante a deterioração
da qualidade de vida comunitária.
D deve ser de exclusivo interesse dos profissionais da
segurança, das forças policiais e dos especialistas.
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Texto para as questões 16 e 17

Negros e pardos conseguem maior
acesso ao ensino superior
Os dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios mostram que o ingresso de pessoas que se declaram
negras ou pardas no ensino superior subiu, na última década, de
18% para 30% nas redes de ensino pública e privada.
No ensino público, entraram 125 mil novos alunos negros
e pardos contra 72 mil brancos. O crescimento ocorre desde
2001, quando o percentual era de 22%. Até o ano passado,
segundo a pesquisa, a participação de negros e pardos aumentou
em ritmo médio de dois pontos percentuais ao ano. Caso se
confirme a tendência, a desigualdade no acesso à educação entre
negros e brancos no Brasil pode praticamente acabar em 15 anos,
se for mantido o ritmo atual de entrada de estudantes negros nas
universidades públicas e privadas do país. A participação deles se
tornaria compatível com sua presença na população, que hoje
é de 49%.
Internet: <www.emquestao@secom.planalto.gov.br>.

QUESTÃO 16

Assinale a opção incorreta com relação ao assunto tratado no
texto acima.
A Entre as políticas que vêm permitindo o acesso de negros e
pardos às universidades públicas federais e estaduais,
destacam-se os sistemas de cotas para afro-descendentes.
B Apesar de historicamente ter havido mais presença de negros
e pardos no ensino superior no Brasil em décadas anteriores
à atual, o quadro atual é de avanço percentual mais acelerado.
C A elevação gradual e até acelerada de população afrodescendente nas instituições superiores não se restringe ao
ensino público.
D A ascendência africana de um estudante brasileiro é
estabelecida, no ensino superior, por autodefinição e
declaração do estudante a respeito de sua raça.
QUESTÃO 17

Tomando o texto como referência inicial, assinale a opção correta
acerca das políticas de valorização de afro-descendentes no Brasil
e no mundo.
A Matéria urgentíssima para o encaminhamento das políticas
educacionais dos Estados africanos contemporâneos, a
política de cotas é prioridade educacional naqueles países.
B Originada no Brasil, a política de cotas para afrodescendentes em instituições de ensino superior expõe a
inventividade educacional brasileira.
C A classificação de pessoas e grupos populacionais por
características raciais, tema polêmico em várias partes do
mundo, divide a opinião pública e os formuladores de
políticas públicas.
D O ensino médio não tem recebido o influxo de políticas
públicas brasileiras voltadas para a valorização da cultura
africana.
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QUESTÃO 18

A ordem política contemporânea não é uniforme. Estados
democráticos distinguem-se de outros, de caráter mais autoritário.
A respeito dessa gama de formas políticas, assinale a opção
correta.
A O Brasil, país com experiência de intervenção militar na
sociedade democrática, assiste, no presente, a um momento de
centralização autoritária.
B A propensão democrática de grandes Estados na Ásia, a
exemplo da China e da Rússia, é visível diante dos processos
de democratização em curso naquele continente.
C Na América Latina, região marcada por grande estabilidade
democrática, os regimes políticos são marcados por ampla
segurança institucional.
D A democracia norte-americana vem sendo objeto de críticas
como as denúncias de fraudes eleitorais na reeleição do atual
presidente e as revelações de relações espúrias de setores do
poder político com o econômico, no plano interno e externo.
QUESTÃO 19

A recente revelação, anunciada por comissão parlamentar de
inquérito, de que o tráfico de armas se cruza, em várias fronteiras
amazônicas do Brasil, com a comercialização de cocaína
evidencia
A a carência de uma política específica de combate ao crime
organizado.
B apenas o pequeno delito pontual de quadrilhas localizadas.
C a prioridade que Brasil e Venezuela vêm atribuindo a esse
tema.
D a eficácia da política de segurança do Brasil em evitar
contágio e interações ilícitas com países vizinhos.
QUESTÃO 20

A respeito do desenvolvimento tecnológico no seio das
sociedades nacionais e na comunidade internacional, assinale a
opção correta.
A A tecnologia, se bem direcionada, pode ser um forte
instrumento na superação da desigualdade social.
B A assimetria econômica entre os países resulta apenas da
distribuição pouco equilibrada do acesso à produção
tecnológica.
C A força da tecnologia em sociedades de países periféricos
deve ater-se ao desenvolvimento de meios para a produção de
bens sofisticados, com vistas ao fortalecimento dos setores
econômicos competitivos.
D A ciência e a tecnologia têm funções periféricas na
conformação do desenvolvimento econômico nacional bem
como do crescimento sustentável.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

QUESTÃO 24

Sob o ponto de vista da utilidade, uma avaliação de
programas e projetos sociais guia-se por alguns objetivos, tais
como oferecer respostas aos beneficiários, à sociedade e ao
governo sobre o emprego dos recursos públicos; orientar os
investidores sobre os frutos de sua aplicação; responder aos
interesses das instituições e de seus gestores e técnicos.
Maria Cecília de Souza Minayo. Avaliação por triangulação de métodos: abordagem
de programas sociais. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2005 (com adaptações).

Com referência ao tema abordado no texto acima, assinale a
opção incorreta.
A Uma avaliação de programas ou de projetos sociais só pode
atender a um único objetivo entre os listados no texto.
B Os dois primeiros objetivos listados no texto são
tradicionalmente conhecidos, pois tratam de evidenciar a
eficiência, a eficácia e a efetividade na orientação das
propostas de intervenção social.
C O terceiro objetivo deve vir acompanhado da valorização da
avaliação como processo de aprendizagem que pode subsidiar
a atividade de quem planeja.
D Um dos objetivos da avaliação de programas é a criação de
capacidade técnica adequada e de qualidade em nível
institucional, situação em que se lida com fortes componentes
subjetivos e corporativos.
QUESTÃO 22

Acerca dos aspectos relacionados à proposta de avaliação de
programas sociais por triangulação de métodos, julgue os itens
que se seguem.
I

Para realizá-la, os avaliadores devem adotar o princípio da
causalidade complexa, que se opõe à visão de linearidade
entre causa e efeito.
II Requer uma equipe formada por profissionais de várias áreas
que desejem trabalhar cooperativamente.
III Os membros da equipe multidisciplinar participam apenas da
fase de planejamento da avaliação dos programas sociais, que
será realizada exclusivamente pelos profissionais
especializados nessa atividade, como os assistentes sociais.
IV Cada componente do grupo de avaliação deve ter
competência disciplinar que permita o aprofundamento
teórico-metodológico em relação ao conhecimento do objeto.
A quantidade de itens certos é igual a
A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

QUESTÃO 23

Acerca de recomendações práticas para redigir um projeto social,
assinale a opção correta.
A Dispense informações que julgue óbvias, levando em
consideração os leitores do projeto, que também as julgarão
óbvias.
B Quando encontrar dificuldades para explicar um conjunto de
ações, faça um quadro ou uma tabela para sintetizar as
informações.
C Não se preocupe com a concisão, já que um projeto com
reduzido número de páginas é considerado superficial.
D Caso o projeto solicite recursos para compra de equipamentos
ou serviços especializados, não é indicado apresentar
levantamento de preços de fornecedores para não interferir na
aprovação do projeto.
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Assinale opção que não corresponde a fator que, de forma
simultânea, explica a proliferação de redes de gestão,
configurando-se uma nova realidade administrativa.
A A globalização econômica, fenômeno que ultrapassa as
fronteiras tradicionalmente fixadas, redimensiona os
territórios de influência e ação.
B As transformações no papel do Estado e em suas relações com
a sociedade, o que impõe a interação com estruturas
descentralizadas, além das parcerias com as organizações
empresariais ou sociais.
C Na América Latina, o avanço na democratização alterou o
tecido social, permitiu a proliferação de inúmeras
organizações sociais e o desenvolvimento de uma nova
consciência cidadã, que reivindica maior participação nos
processos de gestão das políticas públicas.
D A simplificação dos processos administrativos, o que facilita
o controle por um único agente a partir de uma cadeia de
elementos hierarquizados.
QUESTÃO 25

A elaboração e realização de pesquisa formal por amostragem
não é indicada quando
A se necessitar de uma informação quantitativa precisa e
generalizável.
B for necessário compreender processos e formular hipóteses a
serem posteriormente contrastadas.
C for impossível ou inapropriado incluir a população total na
pesquisa.
D existir a necessidade de se fazer uma avaliação qualitativa
sobre a incidência de opiniões estereotipadas.
QUESTÃO 26

Um grupo operativo é uma relação significativa entre duas
ou mais pessoas que se processa por meio de ações encadeadas
em função de necessidades materiais e(ou) psicossociais com o
objetivo de produzir satisfações. A produção do grupo se realiza
em função de metas que são distintas de metas individuais e que
implicam, necessariamente, cooperação entre os membros. Os
grupos se encontram em estágios de desenvolvimento diferentes,
mas não há tipos puros na medida em que estão sempre se
processando dialeticamente.
J. J. Calderón e G. C. C. de Govia, citados por Sílvia T. M. Lani. O processo
grupal. In: Silvia T. M Lane; Wanderley Codo (orgs). Psicologia Social: o
homem em movimento. São Paulo: Brasiliense, 2001 (com adaptações).

A partir do tema abordado no texto, assinale a opção que
corresponde a um grupo com baixa produtividade.
A Grupo coesivo, em que os membros se aceitam mutuamente
e o líder é o coordenador com ênfase na segurança obtida.
B Grupo possessivo, em que o líder é um coordenador de
funções e as tarefas exigem a participação de todos.
C Grupo aglutinado, no qual há um líder que propõe ações
conjuntas e do qual os membros esperam soluções.
D Grupo independente, cuja liderança é distribuída amplamente
entre seus membros.
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QUESTÃO 27

Diferentemente do mundo físico, em que é relativamente fácil
identificar alguma coisa que não funciona, nas instituições, por se
tratar de relações humanas, é muito mais difícil identificar o que
pode ser sintoma de problema e suas causas. No campo social, as
conseqüências de determinados problemas somente aparecem
quando já estão em estágio bastante adiantado, situação em que
a dificuldade para se corrigir o rumo de atuação será muito maior.
Nesse sentido, é saudável realizar um diagnóstico institucional
para reunir subsídios necessários à correção de rumo. Acerca
desse assunto, assinale a opção correta.

QUESTÃO 29

Um ano depois de implantada a regulamentação do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS), é possível destacar alguns
pontos importantes. Com referência a esse assunto, julgue os itens
abaixo.
I

habilitados pelo SUAS, percentual considerado muito alto se
considerada a importância dessa habilitação para o
recebimento dos recursos federais.
II Os recursos destinados aos programas de transferência de
renda, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a
Bolsa Família, correspondem a 14 vezes o valor dos recursos

A No diagnóstico institucional, busca-se o conhecimento da
situação real em que se encontra a instituição, identificandose tanto os pontos fortes quanto suas limitações.
B Para que o diagnóstico institucional seja eficiente, a
instituição deve fazê-lo de forma permanente, sem que seja
necessário um momento estruturado especificamente para tal.

Pelo menos 50% dos municípios brasileiros ainda não foram

destinados aos diversos programas assistenciais.
III Foi mantida a transferência de recursos federais para os
municípios pela via de convênio com entidades assistenciais
em que o município é uma espécie de testemunha ou um

C A vantagem da opção pelo diagnóstico democrático é que este

padrinho do convênio.
IV Permanece a concepção de que a transferência de renda, por

proporciona a garantia de que a opinião da maioria é a melhor
e a mais correta.

ser um fim em si mesmo, dispensa o trabalho social de
acompanhamento das famílias beneficiárias.

D A contratação de especialista externo para realizar o
diagnóstico institucional não é conveniente, pois a presença
desse profissional reforça a cultura paternalista.
QUESTÃO 28

O art. 198 da Constituição Federal de 1988, complementado pela
Lei n.º 8.080/1990, enfatiza o atendimento integral como um dos
aspectos centrais do direito à saúde. Acerca desse assunto,
assinale a opção incorreta.
A O atendimento integral com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, traduz a
radicalidade da proposta em relação ao modelo baseado na
medicina curativa e na atenção à doença.
B O atendimento integral corresponde ao reconhecimento do
todo indivisível que cada pessoa representa, o que traz como
conseqüência a não-fragmentação da atenção e o
reconhecimento dos fatores socioeconômicos e culturais como
determinantes da saúde.
C A integralidade não é atributo específico de uma profissão
nem de um serviço, mas compreende distintas práticas
profissionais interdisciplinares que se articulam no campo da
promoção da saúde, por meio de diferentes serviços e
instituições.
D A integralidade impede a inserção diferenciada do assistente
social na área da saúde, visto que mantém este e outros
profissionais como elementos do campo paramédico.
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Estão certos apenas os itens
A I e III.

B I e IV.

C II e III.

D II e IV.

QUESTÃO 30

Quando é demandado a realizar uma perícia social, o assistente
social deve considerar que
I

toda situação é uma situação a ser descoberta, mesmo que ela

já tenha sido de alguma forma definida por alguém.
II os esquemas de interpretação de situações, construídos por
meio da experiência profissional e pessoal do assistente
social, podem levá-lo a definir a priori o que se passa na
situação, condicionando, de antemão, o resultado da perícia.
III ele, à medida que entra em contato com uma situação social
a ser descoberta, ou com os sujeitos nela envolvidos, já
intervém e produz modificações na situação.
IV é importante, na realização da perícia, observar os preceitos
da ética profissional da categoria, para serem evitadas
implicações nefastas tanto para os sujeitos envolvidos como
para o próprio desfecho da situação.
A quantidade de itens certos é igual a
A 1.

B 2.

C 3.

D 4.
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QUESTÃO 31

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reconhece a
família como o espaço privilegiado na história da humanidade
onde se aprende a ser e a conviver. Acerca da interpretação dos
dispositivos do ECA em relação à família, assinale a opção
correta.
A A criança e o adolescente têm o direito de viver em sua
família natural e apenas excepcionalmente devem ser criados
e educados em família substituta.
B Como cabe aos pais a responsabilidade pelo sustento dos
filhos, uma situação de carência de recursos materiais é
motivo concreto para que eles percam o poder familiar.
C Na aplicação das medidas de proteção, o ECA prioriza o
afastamento da criança e do adolescente da convivência
familiar, para se evitar a influência que esta possa exercer
sobre os filhos.
D Os atos infracionais são interpretados pelo ECA como o fim
de um processo educativo malsucedido realizado por uma
família incompetente.

QUESTÃO 34

Assinale a opção incorreta em relação à Lei Orgânica da
Assistência Social, que dispõe sobre a organização da assistência
social.
A Compete à União responder pela concessão e manutenção dos
benefícios de prestação continuada definidos no art. 203 da
Constituição Federal.
B Entre as instâncias deliberativas do sistema descentralizado e
participativo de assistência social, de caráter permanente e
composição paritária entre governo e sociedade civil, estão os
conselhos estaduais de assistência social.
C Mesmo com a implantação dos benefícios previstos no art. 20
da Lei n.º 8.742/1993, referente à criação do BCP, fica
mantida, no âmbito da previdência social, a concessão de
renda mensal vitalícia.
D As entidades e organizações de assistência social que
incorrerem em irregularidades na aplicação dos recursos que
lhes forem repassados pelos poderes públicos terão cancelado
seu registro no Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS), sem prejuízo de ações cíveis e penais.

QUESTÃO 32

O trabalho com família deve buscar formas adequadas de
intervenção que contribuam de fato para a inclusão e o exercício
pleno de processos de autonomia e mudança da realidade familiar
e social. Com referência a esse assunto, assinale a opção
incorreta.
A As ações e os programas sociais obtêm maior otimização dos
recursos quando substituem o indivíduo pela família como
objeto de sua intervenção.
B Deve-se evitar o atendimento grupal de famílias, mesmo que
algumas delas enfrentem situações semelhantes.
C A entrevista de acompanhamento é um instrumento que pode
ser utilizado para a efetivação do trabalho social com
famílias.
D Deve-se estimular a discussão sobre temas e ações que
permitam o pleno exercício da cidadania, tais como, os
direitos sociais e a capacitação e formação para o trabalho.

QUESTÃO 35

Os princípios que devem ser observados para que ações de
prevenção do uso de drogas obtenham melhores resultados incluem
I

intervenções com o objetivo de redução dos fatores de risco
de abuso de drogas e aumento de fatores de proteção à saúde.
II ações que fortaleçam a auto-estima e promovam o
desenvolvimento da capacidade de enfrentar problemas e
tomar decisões.
III a utilização de métodos interativos que contemplem casos
exemplares com informações que amedrontem, especialmente
os jovens, sobre as conseqüências das drogas.
IV a priorização de conteúdos referentes ao combate ao
dependente de drogas ilícitas, uma vez que as drogas legais
não oferecem riscos à sociedade.
Estão certos apenas os itens
A I e II.

A No Brasil, em que as políticas sociais são deficitárias, a
família adquire um papel social relevante, havendo freqüência
de contatos que cria mais proximidade entre as gerações e
aumento do número de crianças que vivem com os avós.
B O idoso tende a passar da condição de dependente para a de
provedor, pois, em geral, ele está em melhores condições de
vida que a população mais jovem e contribui
significativamente para a renda familiar, o que não significa
que esteja em boas condições em termos absolutos.
C A partir do reconhecimento inegável da importância e das
implicações do envelhecer na sociedade, os avós passaram a
ocupar um espaço privilegiado de discussão na sociedade
brasileira e se tornaram objeto de alentadas pesquisas sobre
o comportamento familiar.
D Na sociedade contemporânea, o aumento da expectativa de
vida bem como a permanência mais longa dos jovens em casa
modificam significativamente as relações intergeracionais, o
que leva crianças e jovens a conhecer e a conviver mais com
seus avós e bisavós.
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C II e III.

D II e IV.

QUESTÃO 36

QUESTÃO 33

Em relação às características da presença atual dos avós nas
famílias brasileiras, assinale a opção incorreta.

B I e IV.

O sistema de garantia de direitos instituído pelo ECA está
organizado em um conjunto de ações governamentais e nãogovernamentais da União, dos estados, do DF e dos municípios.
As instituições que compõem esse sistema incluem
I

os conselhos dos direitos da criança e do adolescente como
entidades subordinadas ao Poder Executivo de cada esfera de
governo e funções consultivas.
II os conselhos tutelares, órgãos públicos municipais
independentes que têm como função organizar, centralizar e
executar a assistência a ser oferecida a crianças e adolescentes
no âmbito de sua jurisdição.
III a justiça da infância e da juventude, composta por varas
especializadas do Poder Judiciário, encarregadas de aplicar a
lei para a solução de conflitos relacionados aos direitos da
criança e do adolescente.
IV o Ministério Público, instituição permanente responsável pela
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses individuais difusos ou coletivos em relação à
infância e à adolescência.
A quantidade de itens certos é igual a
A 1.

B 2.

C 3.

D 4.
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QUESTÃO 37

Maria da Penha protagonizou um caso simbólico de violência
doméstica e familiar contra a mulher. Em 1983, por duas vezes,

QUESTÃO 39

Quando os direitos reconhecidos no Estatuto do Idoso forem
ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do

seu marido tentou assassiná-la. Na primeira vez, por meio de uma
arma de fogo e, na segunda, por eletrocussão e afogamento. As

Estado, por falta, omissão ou abuso da família, curador ou

tentativas de homicídio resultaram em lesões irreversíveis à sua

entidade de atendimento, ou em razão de sua condição pessoal,

saúde, como paraplegia e outras seqüelas. Maria da Penha

as medidas de proteção que poderá o Ministério Público ou o

transformou dor em luta, tragédia em solidariedade. A Lei n.º

Poder Judiciário determinar, a requerimento daquele, incluem

11.340/2006, que cria mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, leva o seu nome. Acerca
dos dispositivos dessa lei, assinale a opção incorreta.

I

o encaminhamento à família ou curador mediante termo de
responsabilidade.

A Em casos de violência contra a mulher, o juiz poderá
determinar que o agressor compareça obrigatoriamente a
programa de recuperação e reeducação.
B Permite a criação de juizados especiais de violência

II a orientação, o apoio e o acompanhamento temporários.
III a requisição para tratamento de saúde em regime
ambulatorial, hospitalar ou domiciliar.
IV o abrigo em entidade.

doméstica e familiar contra a mulher com competência cível
e criminal para abranger as questões de família decorrentes da
violência contra a mulher.

A quantidade de itens certos é igual a

C Foram reforçadas e ampliadas as penas pecuniárias, como
pagamento de multa ou cestas básicas, em alguns casos mais
graves de violência doméstica e familiar contra a mulher.
D Em 48 horas, o juiz poderá conceder algumas medidas

A 1.
B 2.

protetivas de urgência, como suspender o porte de arma do

C 3.

agressor, afastá-lo do lar e distanciá-lo.

D 4.

QUESTÃO 38

A Lei n.º 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, foi
aprovada no momento em que se registrava uma mudança
significativa no perfil da população do país com o aumento no
número de pessoas idosas. A respeito dessa lei, assinale a opção

QUESTÃO 40

Assinale a opção que corresponde a um dos princípios
estabelecidos no Código de Ética Profissional dos Assistentes
Sociais.

correta.
A Defender intransigentemente os direitos humanos e recusar o
A Regula os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 50 anos.
B Prioriza o atendimento do idoso por sua própria família, em

arbítrio e o autoritarismo.
B Democratizar as informações no espaço institucional como

detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a

um dos mecanismos indispensáveis à participação dos

possuam ou careçam de condições de manutenção da própria

usuários.

sobrevivência.
C Garante a qualquer idoso a gratuidade de acesso ao sistema de
transporte coletivo interestadual.
D Assegura o fornecimento gratuito de medicamentos de uso

C Empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos usuários,
por meio dos programas e políticas sociais.
D Contribuir para a criação de mecanismos que desburocratizem

continuado, mas não, o de próteses no tratamento de

a relação com os usuários, no sentido de agilizar e melhorar

habilitação e reabilitação do idoso.

os serviços prestados.

UnB/CESPE – SEAD/PGEPA

Cargo 8: Técnico em Procuradoria – Área: Serviço Social

Caderno J

–8–

