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“Algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário.”
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1. O Caderno de Questões contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
2. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento,
cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas
reclamações posteriores.
3. A prova objetiva terá duração de 4:00 horas, incluído neste tempo o preenchimento do Cartão de Respostas.
4. 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, por erro do candidato.
5. 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.
6. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.
7. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada
do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões.
8. Você só poderá levar o próprio Caderno de Questões caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da
prova.
9. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões e no Cartão de
Respostas . Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.
10. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.
11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão
de Respostas.
12. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça seus
pertences.
13. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no
Cronograma.

BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA

2. No trecho abaixo evidencia-se uma característica marcante
dos motoristas americanos. Aponte-a.

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

“A maioria dos americanos reconhece o perigo, mas continua
usando o telefone, passando mensagens de texto e
acessando a internet.”

TEXTO 1
Teste em simulador mostra os riscos de dirigir usando
o celular

A)
B)
C)
D)
E)

Pesquisadores da Universidade de Utah, nos
Estados Unidos, usam um simulador para mostrar os efeitos
do telefone celular nos motoristas. O aparelho de US$ 100 mil
consegue até monitorar para onde a pessoa está olhando. O
envio de mensagens de texto é uma das atividades que mais
distrai ao volante.
Um motorista usando o celular tem quatro vezes
mais chances de provocar um acidente. Essa possibilidade é
a mesma para uma pessoa que bebeu e tem 0,8 de álcool no
sangue. Até aparelhos que deixam as mãos livres, como o
bluetooth, não eliminam os riscos.
“Gastamos milhões equipando os carros com air
bags, melhores freios e pneus para que fiquem mais seguros,
mas o número de fatalidades no trânsito permanece
constante. Um dos motivos é o aumento da distração com
outros equipamentos dentro dos veículos”, analisa David
Strayer, professor de psicologia, responsável pela pesquisa
da Universidade de Utah.
A estudante Anne MacLaren, de 19 anos, foi uma das
voluntárias no simulador. Durante o teste, ela acabou batendo
no carro da frente quando mandava mensagem de texto.
Entre outros candidatos, muitos perderam a entrada que
deveriam pegar e alguns nem viram que tinham passado por
ela.
Os motoristas superestimam suas habilidades de
serem 'multitarefas' no volante. A maioria dos americanos
reconhece o perigo, mas continua usando o telefone,
passando mensagens de texto e acessando a internet. Alguns
até abrem os laptops e outros aparelhos eletrônicos,
transformando o carro em um centro de entretenimento.
Como a legislação difere entre os estados
americanos, pesquisas frequentes ajudam a estimular o
debate. Em 2003, um estudo da Universidade de Harvard
concluiu que distrações provocadas pelo uso do telefone
celular levam a 2600 mortes no trânsito todo ano, além de
330 000 colisões com ferimentos moderados ou leves.

desligamento.
inconstância.
imutabilidade.
impertinência.
inconsequência.

3. A palavra grifada no trecho: “...pesquisas frequentes
ajudam a estimular o debate.” foi formada pelo processo de:
A)
B)
C)
D)
E)

composição por aglutinação.
composição por justaposição.
derivação parassintética.
derivação regressiva.
derivação prefixal.

4. Assinale a opção que justifica a presença da vírgula no
trecho abaixo.
“Durante o teste, ela acabou batendo no carro da frente
quando mandava mensagem de texto.”
A)
B)
C)
D)

Intercalação de um aposto.
Elipse do verbo.
Deslocamento do adjunto adverbial.
Separação de elementos que exercem a mesma função
sintática.
E) Intercalação de oração reduzida de infinitivo.

5. Assinale a opção em que todas as palavras grifadas foram,
correta e respectivamente, classificadas entre parênteses.

(gl.globo.com/notícias/mundo - acesso em 08/03/2010)

A) “O envio de mensagens de texto é uma das atividades
que mais distrai ao volante.” (substantivo - preposição pronome - advérbio)
B) “Gastamos milhões equipando os carros com air bags,
melhores freios e pneus para que fiquem mais seguros...”
(preposição - adjetivo - preposição - adjetivo)
C) “Os motoristas superestimam suas habilidades de serem
'multitarefas' no volante.” (pronome - adjetivo - preposição
- locução adjetiva)
D) “Entre outros candidatos, muitos perderam a entrada que
deveriam pegar e alguns nem viram que tinham passado
por ela.” (pronome - preposição - pronome - conjunção)
E) “Em 2003, um estudo da Universidade de Harvard
concluiu que distrações provocadas pelo uso do telefone
celular levam a 2600 mortes no trânsito todo ano, além de
330.000 colisões com ferimentos moderados ou leves.”
(preposição - conjunção - artigo - adjetivo)

1. Marque a opção correta em relação ao texto.
A) A palavra “aparelho”, no primeiro parágrafo do texto,
refere-se a um tipo de telefone celular que custa
US$100 mil por possuir outras finalidades além da
comunicação.
B) O simulador acabou por desconcentrar os voluntários que
cometeram infrações enquanto estavam ao volante.
C) O uso do celular ao volante só traz prejuízo aos motoristas
que apresentam 0,8 de álcool no sangue.
D) Tanto a ingestão de bebidas alcoólicas quanto o uso do
celular podem provocar acidentes no trânsito.
E) Pesquisadores da Universidade de Utah desenvolveram
um aparelho que auxiliará os motoristas que costumam
usar celular ao volante.
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6. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente os espaços do texto abaixo.

9. Marque a opção que apresenta, respectivamente, a ideia
expressa pela conjunção “como” em cada uma das frases
abaixo.

Em jornais e em propagandas eleitorais, ouço
argumentos contra e ___ favor dos pedágios, uns destacando
os preços, outros, ___ qualidade das estradas. Dificilmente
alguém menciona os dois ao mesmo tempo, ou seja, que ___
quantia paga pelos pedágios é alta, mas, mesmo assim, vale
___ pena, ou que ___ estradas seriam boas, mas são os
usuários que ___ mantêm, e não o governo.
A)
B)
C)
D)
E)

“Até aparelhos que deixam as mãos livres, como o bluetooth,
não eliminam os riscos.”
“Como a legislação difere entre os estados americanos,
pesquisas frequentes ajudam a estimular o debate.”
“...como eu ia dizendo, é muito mais econômico você andar
devagar e ser assaltado por mim do que correr e ser assaltado
pelo radar.”

à - a - a - à - as - às.
a - a - a - a - as - as.
à - a - à - à - às - as.
a - à - a - a - às - as.
a - à - à - a - as - às.

A)
B)
C)
D)
E)

comparação - causa - conformidade.
comparação - comparação - conformidade.
conformidade - causa - comparação.
causa - conformidade - causa.
causa - conformidade - conformidade.

7. Na fala do assaltante, na charge abaixo, identifica-se uma
crítica:
10. Assinale a opção em que, quanto à concordância verbal,
uma das orações foge ao padrão culto do idioma.
A) A maior parte dos motoristas costuma usar celular ao
volante.
A maior parte dos motoristas costumam usar o celular ao
volante.
B) Os Estados Unidos costumam promover campanhas
relacionadas ao uso do celular ao volante.
Estados Unidos costumam promover campanhas
relacionadas ao uso do celular ao volante.
C) Havia muitos motoristas que usavam celular ao volante.
Existem muitos motoristas que usam celular ao volante.
D) Tudo eram símbolos nas estradas.
Tudo era símbolos nas estradas.
E) Batiam oito horas quando ele acordou e abriu as janelas.
Já era meio-dia e meia quando ele acordou e abriu as
janelas.

A) à falta de coerência presente nos discursos dos
malfeitores.
B) aos valores cobrados nas infrações de trânsito.
C) à quantidade de assaltos que ocorrem no trânsito das
grandes cidades.
D) à displicência dos motoristas que ignoram as
mensagens dos semáforos.
E) à falta de intervenção policial em assaltos a motoristas.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
11. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o ciclista
desmontado empurrando a bicicleta deverá:
A) circular pelos bordos da pista em fila dupla.
B) deslocar-se por entre os carros.
C) atravessar quando o semáforo estiver indicando a cor
verde para os pedestres.
D) circular pela contramão da via.
E) evitar ruas e avenidas movimentadas.

8. Na fala da charge, reproduzida abaixo, os termos grifados
exercem as seguintes funções sintáticas:
“...e como eu ia dizendo, é muito mais econômico você
andar devagar e ser assaltado por mim do que correr e ser
assaltado pelo radar. E eu nem somo pontos
em sua habilitação!”
A)
B)
C)
D)

objeto direto - objeto indireto - adjunto adverbial.
adjunto adnominal - sujeito - adjunto adverbial.
predicativo - agente da passiva - adjunto adverbial.
objeto direto - objeto direto preposicionado - objeto
indireto.
E) aposto - objeto indireto - objeto direto preposicionado.
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12. A Resolução CONTRAN n° 277/08 dispõe sobre o
transporte de menores de 10 anos e a utilização do dispositivo
de retenção para o transporte de crianças em veículos. A
figura ao lado representa o dispositivo para crianças entre:

A)
B)
C)
D)
E)

16. A Lei nº 12.006/09 estabelece que toda peça publicitária
destinada à divulgação ou promoção, nos meios de
comunicação social de produto oriundo de indústria
automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente,
mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente
veiculada. A divulgação feita em DESACORDO com as
condições fixadas nesta Lei constitui infração punível com a
seguinte sanção:
A) advertência por escrito.
B) suspensão da propaganda do produto pelo prazo de até
30 dias.
C) multa de 1.000 (um mil) a 5.000 (cinco mil) reais.
D) retratação nos meios de comunicação social.
E) cassação do registro da empresa.

3 e 6 anos.
4 e 7 anos e meio.
5 e 8 anos.
6 e 9 anos e meio.
7 anos e meio e 10 anos.

17. Para circulação nas vias públicas do território nacional é
obrigatório o uso de vidro de segurança laminado no parabrisa de todos os veículos automotores, reboques e
semirreboques. A transmissão luminosa para os vidros
incolores dos para-brisas NÃO poderá ser inferior a:

13. A entrada e saída temporária ou definitiva de veículo do
Brasil deverá ser comunicada pelas repartições aduaneiras e
pelos órgãos de controle de fronteira ao:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

CONTRAN.
CETRAN.
DENATRAN.
DETRAN.
RENAVAM.

18. Roberto possui um posto de gasolina numa rodovia
federal, numa área não urbana, segundo delimitação do
município de seu domicílio. De acordo com a Lei n° 11.705/08,
Artigo 2º, são vedados a venda varejista ou o oferecimento de
bebidas alcoólicas para consumo nessa faixa de domínio.
Roberto desrespeitou a lei e vendeu cerveja para os
condutores de veículos que paravam em seu posto. A violação
desse artigo implicará a Roberto uma multa de:

14. Segundo o Art. 40 do CTB, a troca de luz baixa e alta, de
forma intermitente e por curto período de tempo, só poderá
ser utilizada pelo condutor em duas situações distintas: para
indicar a existência de risco à segurança para os veículos que
circulam em sentido contrário ou:
A)
B)
C)
D)
E)

50%.
55%.
60%.
70%.
75%.

A)
B)
C)
D)
E)

o embarque e desembarque de passageiros.
a imobilização do veículo.
a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente.
a existência de agentes de trânsito.
a sua presença na via.

R$ 300 (trezentos reais).
R$ 600 (seiscentos reais).
R$ 900 (novecentos reais).
R$ 1.200 reais (um mil e duzentos reais).
R$ 1.500 reais (um mil e quinhentos reais).

19. Você está conduzindo o seu veículo por uma rodovia em
Pernambuco quando se depara com placa de advertência que
alerta para a existência de uma curva acentuada em “S” a
esquerda (A-4 a). Dentre as opções abaixo, qual placa
corresponde à sinalização descrita?

15. Michel cometeu uma infração gravíssima que tem como
penalidade multa e a suspensão do direito de dirigir. A sua
Carteira Nacional de Habilitação somente será devolvida
após ele cumprir a penalidade e frequentar o curso de
reciclagem. É infração igualmente gravíssima, sujeitando o
infrator à idêntica penalidade:

A)

B)

A) dirigir ameaçando os pedestres que estejam
atravessando a via pública ou os demais veículos.
B) dirigir veículo sem placa ou sem licenciamento.
C) conduzir crianças em veículo automotor sem observância
das normas de segurança especiais.
D) transitar pela contramão em vias com sentido único de
direção.
E) dirigir veículo com a validade da Carteira Nacional de
Habilitação vencida há mais de trinta dias.

C)

D)

E)

04

24. Dentre os requisitos apurados no estágio probatório NÃO
se inclui:

20. O registro de contrato de financiamento de veículo,
segundo o Artigo 3º da Resolução n° 320/09, deverá conter
em seus dados:

A)
B)
C)
D)
E)

A) a identificação do credor e do devedor, contendo o
número da identidade e do CPF.
B) o total da dívida ou sua estimativa.
C) o local e data da compra e financiamento do veículo.
D) a quantidade de parcelas a serem pagas.
E) a descrição do devedor e os elementos indispensáveis à
sua identificação.

idoneidade moral.
assiduidade.
disciplina.
eficiência.
aprovação em exame psicotécnico.

25. Acerca das disposições que tratam da duração do
trabalho, previstas no Capítulo I, do Título IV da Lei
n° 6.123/68, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Pernambuco, é correto afirmar:

CONHECIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
21. Acerca das regras que tratam da nomeação, previstas no
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
Pernambuco, Lei n° 6.123/68, assinale a alternativa correta.

A) a duração normal do trabalho será de seis horas por dia
ou trinta horas por semana, podendo,
extraordinariamente, ser prorrogada ou antecipada.
B) considera-se noturno o trabalho executado entre as vinte
horas de um dia e às dez horas do dia seguinte.
C) é expressamente vedado o estabelecimento de escala de
revezamento.
D) a duração normal do trabalho do funcionário que ocupar
cargo do Serviço Técnico Científico será de dez horas por
dia, ou quarenta horas semanais.
E) é vedada a criação de regimes de tempo complementar e
integral com dedicação exclusiva.

A) A nomeação será feita em caráter efetivo, para o cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas.
B) É permitida a nomeação em caráter interino.
C) Os cargos de provimento efetivo serão providos por livre
escolha do Governador, respeitados os requisitos e as
qualificações estabelecidas por lei em cada caso.
D) Mediante seleção e concurso adequados poderão ser
admitidos servidores públicos de capacidade física
reduzida, para cargos especificados em lei e
regulamento.
E) Em igualdade de classificação em concurso dar-se-á
preferência para nomeação, sucessivamente, ao
deficiente físico e ao servidor contratado do Estado sob o
regime da legislação trabalhista.

26. No que tange às regras que dispõem sobre as férias,
assinale a alternativa INCORRETA.
A) Somente e depois do primeiro ano de exercício o
funcionário adquirirá direito a férias.
B) É vedado o fracionamento do período de férias, salvo por
necessidade do serviço.
C) Durante as férias, o servidor perderá o direito às
vantagens do seu cargo e função.
D) As férias dos membros do magistério corresponderão às
férias escolares, obedecidas as restrições legais e
regulamentares.
E) É proibida a acumulação de férias, salvo imperiosa
necessidade do serviço de até o máximo de dois
períodos, justificada em cada caso.

22. Sobre a disciplina normativa da posse, prevista no
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
Pernambuco, Lei n° 6.123/68, é correto afirmar que:
A) a diplomação é o ato que completa a investidura em cargo
público e órgão colegiado.
B) não se admite a posse por procuração, ainda que o
nomeado esteja ausente do Estado.
C) não haverá posse nos casos de promoção e reintegração.
D) é facultado ao servidor público ocupante de cargo de
provimento efetivo apresentar declaração dos bens e
valores que constituem seu patrimônio e de que não
exerce função pública de acumulação proibida.
E) cabe ao Presidente da República dar posse aos membros
dos órgãos colegiados.

27. Sobre vencimentos, é correto afirmar que:
A) é possível ao servidor público, por imperiosa
necessidade, perceber vencimento inferior ao maior
salário mínimo vigente em Pernambuco.
B) poderão ser abonadas até dez faltas durante o mês por
motivo de doença comprovada, mediante atestado de
médico ou dentista do serviço público estadual ou em
decorrência de circunstância excepcional, a critério do
chefe da repartição.
C) o servidor público perderá todo o vencimento, durante o
afastamento decorrente de condenação por sentença
definitiva a pena que não determine ou acarrete a perda
do cargo.
D) vencimento é a retribuição pelo exercício do cargo,
correspondente a valor fixado em lei para o símbolo,
padrão ou nível do respectivo cargo.
E) as reposições à fazenda estadual serão descontadas em
parcelas mensais, não excedentes da metade do
vencimento.

23. Acerca das regras que tratam do exercício, assinale a
alternativa correta.
A) O exercício do cargo terá início no prazo improrrogável de
dez dias a contar da data da posse.
B) A promoção não interrompe o exercício do cargo.
C) O servidor público preso preventivamente, pronunciado
por crime comum ou denunciado por crime funcional, ou
ainda, condenado por crime inafiançável em processo no
qual não haja pronúncia será exonerado do exercício do
cargo.
D) O servidor público poderá ser posto à disposição de
órgãos da administração direta ou indireta, federal,
estadual e municipal a critério do Governador, por prazo
indeterminado.
E) O servidor público que não entrar em exercício, no prazo
legal, sempre perderá o cargo, ainda que comprove a
existência de motivo de força maior.
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32. Considere que um determinado computador, no qual um
grande número de arquivos ou pastas importantes tenha sido
criado recentemente, tornou-se lento ou a abertura dos
programas no disco rígido tornou-se lenta. Qual a ferramenta
do sistema operacional Windows é mais recomendada para
otimizar e melhorar o desempenho do computador,
considerando a situação citada?

28. Dentre as penalidades disciplinares, NÃO se inclui a:
A)
B)
C)
D)
E)

multa.
exoneração.
suspensão.
repreensão.
destituição de função.

A) Gerenciador de tarefas.
B) Desfragmentador de disco.
C) Assistente para transferência de arquivos e
configurações.
D) Restauração do sistema.
E) Windows defender.

29. No que tange à aplicação das penalidades disciplinares, é
correto afirmar:
A) não se aplica penalidade disciplinar à falta grave.
B) o ato da demissão não mencionará a causa da
penalidade.
C) na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas
a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela
provierem para o serviço público e os antecedentes do
servidor.
D) considera-se abandono de cargo a ausência ao serviço
sem justa causa, por mais de sessenta dias consecutivos.
E) somente o Governador é competente para a aplicação
das penalidades disciplinares.

33. Qual o recurso recomendado no Microsoft Office Outlook
para melhorar o desempenho e impedir que a caixa de correio
fique muito grande?
A)
B)
C)
D)
E)

30. No que concerne ao regramento sobre a responsabilidade
do servidor, estabelecido no Capítulo IV, do Título V da Lei
n° 6.123/68, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Pernambuco, assinale a alternativa correta.

Enviar/Receber.
Limpar sinalizador.
Autoarquivar.
Recortar.
Marcar para baixar Mensagem(ns).

34. Suponha que a imagem abaixo refere-se à ferramenta
Microsoft Office Excel. Analisando-a, é correto afirmar que:

A) Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o
funcionário perante a Fazenda Estadual em ação
regressiva, proposta após transitar em julgado a decisão
condenatória.
B) A responsabilidade penal somente poderá resultar de
omissão no desempenho do cargo ou função e não será
elidida pelo ressarcimento do dano.
C) A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso
que importe prejuízo a terceiros.
D) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário
responde somente civil e penalmente.
E) É vedado o desconto de parcelas do vencimento do
servidor, para fins de ressarcimento do prejuízo por ele
causado à Fazenda Estadual.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
31. Sobre o dispositivo de armazenamento Pen Drive, se
comparado a outros dispositivos de armazenamento
portáteis, como disquetes, é INCORRETO afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

é mais compacto e rápido.
tem maior capacidade de armazenamento.
é mais resistente devido à ausência de peças móveis.
é feito de material mais flexível.
sua conexão a um computador é feita através de uma
porta USB.

A) a célula subtotal (D19) pode ser calculada através da
fórmula SOMA(A5.A20)
B) a célula D21 pode ser calculada através da fórmula
A19x0,3
C) o custo total de Piso (D14) pode ser calculado através da
fórmula MULTIPLIC(B14.C14)
D) a célula total (D22) pode ser calculada através da fórmula
TOT(A19.A21)
E) a célula “Custo por item (R$)” (C2) foi formatada com a
opção “Quebrar texto automaticamente”
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39. A experiência dos Conselhos deve ser entendida como um
processo:

35. Qual o recurso disponível no Microsoft Word que permite
incluir num documento uma planilha Excel, para que possa
ser adequadamente utilizada como tal no documento
MS Word?
A)
B)
C)
D)
E)

A) em disputa, sendo que as técnicas estabelecidas vêm
impedindo o estabelecimento de práticas efetivamente
democráticas.
B) efetivamente democrático, onde as negociações entre os
diversos sujeitos propiciam a ampliação da cidadania e o
recuo do capitalismo.
C) contraditório, em que as práticas democráticas estão se
espraiando territorialmente, alcançando os diversos
níveis do Estado.
D) em disputa, com potencialidades democráticas, mas
também repleto de práticas antidemocráticas.
E) contraditório, onde é necessário reconhecer e fortalecer
os diversos sujeitos sociais, aumentando, assim, a
participação popular.

Inserir Objeto.
Inserir Imagem.
Inserir Arquivo.
Comparar e Mesclar documentos.
Espaço de Trabalho Compartilhado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
36. Procurar apreender o movimento no qual e através do qual
se engendram e se renovam as relações sociais que
peculiarizam a formação social capitalista, segundo Marilda
Iamamoto e Raul Carvalho, faz-se necessário para:

40. Para aqueles que têm compromisso com a emancipação
política e humana, objetivando elevar o padrão de vida da
maioria da população, bem como suscitar necessidades
profundas e radicais, Behring e Boschetti apontam uma tarefa
fundamental no que se refere às políticas sociais:

A) situar o significado da profissão no processo de
reprodução das relações sociais.
B) confirmar a reprodução e a determinação das práticas
profissionais como direcionamento às relações sociais.
C) conformar os fundamentos profissionais, históricometodológicos e éticos segundo os interesses
hegemônicos impostos.
D) buscar ajustar-se aos princípios que fundamentam as
relações sociais capitalistas que conformam o sistema
social e a formação profissional.
E) atender às exigências do capital que subjazem às
relações sociais na formação da estruturação capitalista,
para atendimento das exigências do capital.

A) promover a participação dos usuários nos Conselhos de
forma a fazer avançar as políticas sociais.
B) organizar as classes trabalhadoras para fazer ampliar a
cobertura das políticas.
C) encaminhar a população para que suas organizações
estabeleçam políticas sociais mais efetivas.
D) construir, junto aos profissionais e usuários, políticas
sociais mais efetivas.
E) levar as políticas ao limite de cobertura numa agenda de
lutas dos trabalhadores.

37. O ponto em comum entre o Estado Liberal e o Estado
Social, apontado por Behring e Boschetti, é:
A) a outorga de direitos concomitantemente ao
recrudescimento do sistema capitalista.
B) o reconhecimento de direitos sem colocar em xeque os
fundamentos do capitalismo.
C) a negociação de direitos trabalhistas concomitantemente
ao recuo do capitalismo.
D) a mobilização das classes como motor para
transformações no capitalismo.
E) o reconhecimento de direitos políticos como mola
propulsora do capitalismo.

41. A explicitação do projeto ético político e profissional do
Assistente Social, hoje hegemônico, estrutura-se nos
seguintes documentos:
A) Código de Ética Profissional, Lei de Regulamentação da
Profissão e Lei Orgânica da Assistência Social.
B) Código de Ética Profissional, Lei de Regulamentação da
Profissão e Diretrizes Curriculares da ABEPSS.
C) Constituição Federal, Lei Orgânica da Assistência Social
e Diretrizes Curriculares da ABEPSS.
D) Código de Ética Profissional, Lei de Regulamentação da
Profissão e Coletânea de Leis e Resoluções.
E) Código de Ética Profissional, Lei de Regulamentação da
Profissão e Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

38. A consolidação da democracia no Brasil necessita da
construção de uma esfera pública. Essa esfera deve conter os
seguintes componentes:
A) visibilidade, controle social, representação de interesses
coletivos, democratização e cultura pública.
B) visibilidade, ampliação da cidadania, representação de
interesses coletivos, democratização e cultura diretiva.
C) cooperativismo, controle social, representação de
interesses coletivos, democratização e cultura pública.
D) participação popular, visibilidade, controle internacional,
democratização e cultura pública.
E) visibilidade, participação popular, representação de
interesses difusos, democratização e cultura pública.

42. Uma das estratégias para a viabilização do projeto ético
político profissional pode ser apontada como:
A) reconhecimento da inviabilidade do Estado e da
sociedade como espaços de lutas e de mobilização
política.
B) visão linear e a-histórica da realidade.
C) fortalecimento das instituições democráticas e dos
movimentos sociais.
D) reconhecimento do Estado e sociedade como espaços
homogêneos.
E) comprometimento com as diretrizes das instituições e em
segundo plano dos órgãos de organização da categoria.
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46. O profissional de Serviço Social realiza um trabalho
essencialmente socioeducativo e está qualificado para atuar
nas diversas áreas ligadas à condução das políticas sociais
públicas e privadas, tais como:

43. A Política Nacional de Assistência Social, considerando os
princípios e as diretrizes estabelecidos pelos Artigos 4º e 5º da
LOAS, institui um novo modelo de gestão através do:
A)
B)
C)
D)
E)

Sistema Tripartite dos Conselhos.
Sistema Único de Assistência Social.
Central de Gerenciamento Participativo.
Sistema de Gerenciamento de Ações e Metas.
Centro de Referência de Assistência Social.

A) entrevistas, visitas domiciliares, terapia de grupo,
acompanhamento interregional e testes vocacionais.
B) organizações de eventos, participação em assembleias,
gestão popular, representação em Conselhos.
C) planejamento, organização, execução, avaliação,
gestão, pesquisa e assessoria.
D) planejamento, participação partidária, monitoramento,
ensino e gerenciamento.
E) atendimento, acompanhamento, militância partidária,
gestão e administração.

44. No ordenamento jurídico nacional, as entidades ou entes
estatais, segundo Carlos Simões, são unicamente a União, os
Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios, porque
detêm autonomia política, caracterizada por poder legislativo
próprio. As demais pessoas jurídicas, integrantes dos entes
estatais, instituídas ou autorizadas a se constituírem por lei,
são as:

47. O SUAS é o sistema que consolida a Política Nacional de
Assistência Social, tendo por funções assistenciais:

A) fundações de direito privado com poderes paralelos aos
oficiais.
B) organizações não governamentais de direito público, com
autonomia legislativa em instâncias nacionais.
C) autarquias ou entidades paraestatais, sem poder
legislativo, mas com poder administrativo.
D) instituições federativas privadas, de estruturação
autônoma e gestão participativa.
E) fundações, em articulação com as ONGs e OSCIPs para
fiscalização do poder público.

A) a proteção social, a vigilância social e a defesa dos
direitos socioassistenciais.
B) a seguridade social, o controle privado e as intervenções
psicossociais.
C) a prestação de serviços socioassistenciais, acolhimentos
institucionais e consolidação da rede social.
D) a garantia previdenciária, o estabelecimento dos mínimos
sociais e o cuidado institucional.
E) o seguro social, o acolhimento interinstitucional e as
ações psicossociais e socioassistenciais.

45. “As autarquias são pessoas jurídicas de direito público,
separadas da administração direta, para exercerem serviços
autônomos, instituídos em determinada atividade típica do
Estado. São criadas para exercer serviços específicos que,
por sua natureza terão funcionamento mais eficaz se tiverem
gestão administrativa e financeira própria separada da
administração direta” (Carlos Simões). As autarquias são
instituídas por:

48. Na LOAS, o Artigo 1º está dividido em duas partes, assim
descritas:
A) Primeira: classifica direitos e deveres legislativos.
Segunda: explica as funções e ações socioassistenciais.
B) Primeira: define a assistência como política securitária,
para prover os mínimos sociais. Segunda: refere-se às
ações sociais, integradas com essa finalidade.
C) Primeira: reordena as intervenções socioassistenciais.
Segunda: reafirma pactos e estruturas sociais.
D) Primeira: denomina estratégias de ação. Segunda:
reafirma as ações que se articulam a esta finalidade.
E) Primeira: assegura a vigência dos direitos sociais.
Segunda: estabelece os meios de garantir tais direitos.

A) decreto, e seus funcionários serão indicados por
interesses advindos de instâncias superiores para todas
as esferas, inclusive em funções de confiança.
B) consultas às instâncias federal, estaduais e municipais, e
seus componentes escolhidos por outras esferas da
administração pública.
C) indicações políticas partidárias, e seus trabalhadores
mantêm essas indicações.
D) estatutos, e seus trabalhadores nelas ingressam por
concurso público, providos em cargos ou empregos
públicos, salvo no caso de nomeação para cargos em
comissão e funções de confiança.
E) dispositivos legais autorizados pelo poder judiciário,
cujos trabalhadores são escolhidos por entidades afins,
excluindo os cargos nomeados.
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49. “A PNAS, aprovada pelo CNAS, promove, sobretudo, a
defesa e atenção dos interesses e necessidades sociais,
particularmente das famílias, seus membros e indivíduos
mais empobrecidos e socialmente excluídos. Cabem, por
isso, à assistência social, segundo essa política” (Carlos
Simões), as ações de:

51. As questões referentes ao objeto de intervenção do
Assistente Social e as relações institucionais têm sido alvo de
amplo debate. Segundo Vicente de Paula Faleiros, as
relações dos usuários com as instituições são complexas,
inseridas em relação de forças na qual o assistente social
pode exercer vários papéis, inclusive:

A) controle social, reintegração sociofamiliar e de
participação, assim como estratégias compensatórias
que terminem com as situações de risco, de
desajustamento social, delinquência e de vulnerabilidade
no atendimento psicossocial das famílias e seus
beneficiários.
B) compensação social, rearticulação estado-sociedade e
socioassistencias, como forma de manter a estrutura
social em níveis possíveis de bem-estar e harmonia,
garantido a todas as famílias inseridas ou não nos
programas sociais e seus beneficiários os mínimos
sociais, assim como ações estratégicas de prevenção.
C) prevenção, proteção e inserção, bem como o provimento
de um conjunto de garantias ou seguranças que cubram,
reduzam ou previnam a vulnerabilidade, o risco social e
eventos; assim como as que atendam às necessidades
emergentes ou permanentes, decorrentes de problemas
pessoais ou sociais de seus usuários e beneficiários.
D) articulação psicossocial, socioassistenciais e
preventivas, de modo a extinguir as situações de risco e
vulnerabilidade social para a sociedade em geral, para as
famílias e seus beneficiários através da garantia dos
mínimos sociais, assim como manter estreito controle
sobre os beneficiários dos programas.
E) vigilância, cuidado e assistenciais, assim como a
manutenção de estratégias socioassistenciais e
psicossociais para todos os beneficiários e suas famílias
em situação de risco, desajustes, desestruturação
sociofamiliar ou vulnerabilidade social através da
estruturação das redes sociais, bem como de
provimentos de suas necessidades.

A) o de aliado dos dominados, contribuindo para reduzir a
desigualdade pressuposta nas próprias relações
institucionais. É numa complexa rede de
dominação/resistência que se condicionam e constroem
estratégias de ação profissional, considerando-se ao
mesmo tempo as condições objetivas e os recursos e
dispositivos de ação dos atores em presença.
B) o de estar a serviço dos interesses hegemônicos, de
forma a consolidar as estruturas instituídas nas relações
institucionais. Assim, mantém a organicidade e a
articulação das redes sociais estratégicas cuja
permanência torna-se fundamentação para a reprodução
das relações sociais e as condições de reajuste das
diversas classes sociais aos padrões societários.
C) o de agente institucional de regulação, que mobiliza as
técnicas e instrumentos para a conformidade
institucional, possibilitando que se diminuam os conflitos
e se utilizem os recursos em prol da coletividade de forma
a dissipar conflitos e desajustes.
D) o de reordenador dos desvios e desajustes em uma linha
de bem-estar social em que as diferenças sociais sejam
estrategicamente trabalhadas, tornando possível, em
processo de mediação, manter a harmonização das
classes sociais.
E) o de facilitador da articulação entre usuários e agentes
institucionais, de forma a que não haja conflitos e
desordens e os recursos sejam utilizados com vista a
essa articulação.

52. Garantir que a informação sobre os serviços institucionais
prestados chegue ao público-alvo das políticas sociais é,
segundo Irma Rezende, a primeira condição para:
A) incentivar a elegibilidade institucional da clientela.
B) estimular a reintegração e adaptação instituiçãosociedade.
C) que se diluam os conflitos e se consigam os ajustes
sociais.
D) promover a harmonia social e com isso haja menos
desvio e desestruturação familiar.
E) possibilitar a efetivação do direito e com isso a
consolidação dos direitos da cidadania.

50. Foram instituídas pela LOAS duas modalidades de
proteção social, que são:
A) Proteção Social de Média e Alta Complexidade Básica e
Proteção Especial.
B) Proteção Social Complementar de Média Complexidade
e Proteção Especial Básica de Alta Complexidade.
C) Proteção Social e Estratégias de Ações de Básica, Média
e Alta Complexidade.
D) Proteção Social Básica e Proteção Especial de Média e
Alta Complexidade.
E) Proteção Básica Primária e Secundária e Proteção
Especial Terciária de Alta Complexidade.

53. No processo de ação profissional a partir das demandas
institucionais, cabe ao Assistente Social, com base no projeto
ético politico profissional, desenvolver mediações que
exigem, entre outros fatores:
A) condições de adaptabilidade às situações conflitantes.
B) interlocução para o atendimento aos interesses
hegemônicos.
C) capacidade analítica para entender e explicar as
particularidades das conjunturas e situações.
D) carisma para com a população-alvo, para que seja
possível garantir adesão aos programas institucionais.
E) apaziguamento das tensões e conflitos.
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58. Em relação ao sigilo profissional (Capítulo V do Código de
Ética Profissional do Assistente Social), quando em trabalho
multiprofissional, o Assistente Social deve:

54. Constitui um dos princípios fundamentais do Código de
Ética Profissional do Assistente Social:
A) participação na elaboração de políticas ou programas
sociais, incluindo seu diagnóstico, elaboração,
gerenciamento, implementação, monitoramento e
avaliação.
B) aprimoramento profissional de forma contínua,
colocando-se a serviço dos interesses institucionais.
C) opção por projeto profissional vinculado ao processo de
construção de uma nova ordem societária, sem
dominação-exploração de classe, etnia e gênero.
D) inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos
e documentação, garantindo o sigilo profissional.
E) desempenho de suas atividades com eficiência e
responsabilidade, observando a legislação em vigor, se
necessário.

A) prestar informações de forma ampla, abrangendo todos
os dados.
B) prestar informações dentro dos limites do estritamente
necessário.
C) manter sigilo absoluto das informações passadas pelo
usuário.
D) prestar informações apenas quando houver risco de vida
para o usuário.
E) prestar informações apenas quando houver risco de vida
para a coletividade.

59. É dever do Assistente Social na sua relação com os
usuários:
55. É da competência do Conselho Federal de Serviço Social:

A) ter acesso restrito à população usuária, de forma a
garantir a qualidade do exercício dos profissionais.
B) aprimorar sua formação profissional de forma contínua,
colocando-se a serviço da população usuária.
C) utilizar sempre seus números de registros e do Conselho
Regional no exercício diário da profissão.
D) informar, esclarecer e orientar estudantes, na docência
ou supervisão, quanto aos princípios e normas do código.
E) esclarecer os usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os
objetivos e a amplitude de sua atuação profissional.

A) defender o aprofundamento da democracia, enquanto
socialização da participação política.
B) exercer sua autoridade de maneira a limitar a atuação do
Assistente Social.
C) posicionar-se em favor da equidade e justiça social,
assegurando universalidade de acesso aos serviços.
D) incentivar a prática profissional interdisciplinar.
E) zelar pela observância dos princípios e diretrizes contidos
no Código de Ética.

56. O Capítulo II do Código de Ética do Assistente Social trata
das relações com as instituições empregadoras e outras. Em
seu Artigo oitavo estão previstos os deveres do Assistente
Social em relação a esse tema. Qual das opções abaixo
indica um desses deveres?

60. Segundo a Lei da Regulamentação da profissão, é da
competência do Assistente Social:
A) prestar assessoria técnico consultiva aos organismos
públicos e privados, em matéria de serviço social,
políticas sociais e proteção social.
B) organizar, assessorar e conscientizar a população
usuária acerca das políticas implementadas, utilizando
para isso o repasse de informações de forma contínua
como instrumento de trabalho.
C) organizar, de forma democrática, a população usuária,
objetivando a formação de associações e movimentos
sociais que possibilitem a transformação social e um
mundo mais justo.
D) elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais
junto a órgãos da administração pública direta ou indireta,
empresas, entidades e organizações populares.
E) organizar eventos, seminários e encontros científicos
onde o tema da organização sindical apareça e, assim,
ajudar na organização das classes trabalhadoras.

A) Ser solidário com outros profissionais, sem eximir-se de
denunciar atos contrários aos postulados éticos.
B) Ser conivente com falhas éticas e erros técnicos
praticados por Assistentes Sociais ou outros
profissionais.
C) Respeitar a autonomia dos movimentos populares e das
organizações das classes trabalhadoras.
D) Programar, administrar, executar e repassar os serviços
sociais assegurados institucionalmente.
E) Integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais
de trabalho do profissional.

57. Ao tratar das relações com as instituições empregadoras,
o Código de Ética Profissional prevê como direito do
Assistente Social:
A) criar mecanismos que venham desburocratizar a relação
da instituição com os usuários.
B) dispor de condições de trabalho condignas de forma a
garantir a qualidade do exercício profissional.
C) exercer sua autoridade de forma plena, de maneira a
limitar ou cercear o acesso dos usuários.
D) respeitar as normas e princípios éticos do serviço social e
de outras profissões.
E) repassar, aos possíveis substitutos, as informações
necessárias à continuidade dos trabalhos na instituição.
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