GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

Assistente Social – 3ª categoria
ATENÇÃO:
Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas

PROVA

S01 - P
TARDE

TRANSCREVA EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS A FRASE
DO ESCRITOR WILLIAM SHAKESPEARE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO
“É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que à ponta da espada.”
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

ATENÇÃO

Após identificado e instalado na sala, você não
poderá consultar qualquer material, enquanto
aguarda o horário de início da prova.

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

ESTE CADERNO CONTÉM 100 (CEM) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:
Quantidade
de questões

Valor de
cada questão

Língua Portuguesa

10

1

Raciocínio Lógico Matemático

10

1

Noções de Direito Administrativo

10

1

Noções de Direito Processual Penal

10

1

Noções de Direito Penal

10

1

Conhecimentos Específicos

50

1

Disciplinas

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.
RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

Siga, atentamente, a forma correta de
preenchimento do Cartão de Respostas,
conforme estabelecido no próprio.
Não haverá substituição do Cartão de Respostas
por erro do candidato.
Por motivo de segurança:
O candidato só poderá retirar-se
definitivamente da sala após 1 (uma) hora
do início efetivo da prova;
Somente faltando 1 (uma) hora para o
término da prova, o candidato poderá
retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;
O candidato que optar por se retirar sem
levar o seu Caderno de Questões, não
poderá copiar suas respostas por qualquer
meio. O descumprimento dessa
determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e
Ao terminar a prova, o candidato deverá
retirar-se imediatamente do local, não sendo
possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.
Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

BOA PROVA!
www.funcab.org

Os três últimos candidatos deverão permanecer
na sala até que o último candidato entregue o
Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar
quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida,
solicite a presença do coordenador local.

“Já sei!”
“O quê? Volta aqui, pô...”
“Como um punhado de amoras na neve das
estepes. A tua boca é como um punhado de amoras
na neve das estepes!” (VERÍSSIMO, Luís Fernando.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Cultura. In: As mentiras que os homens contam. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2000. p. 140-151.)

Cultura
Ele disse: “O teu sorriso é como o primeiro
suave susto de Julieta quando, das sombras
perfumadas do jardim sob a janela insone, Romeu
deu voz ao sublime Bardo e a própria noite aguçou
seus ouvidos.”
E ela disse: “Corta essa.”
E ele disse: “A tua modéstia é como o rubor
que assoma à face de rústicas campônias acossadas
num quadro de Bruegel, pai, enaltecendo seu
rubicundo encanto e derrotando o próprio simular de
recato que a natureza, ao deflagrá-lo, quis.”
E ela disse: “Cumé que é?”
E ele: “Eu te amo como jamais um homem amou,
como o Amor mesmo, em seu autoamor, jamais se
considerou capaz de amar.”
E ela: “Tô sabendo...”
“Tu és a chuva e eu sou a terra; tu és ar e eu sou
fogo; tu és estrume, eu sou raiz.”
“Pô!”
“Desculpe. Esquece este último símile. Minha
amada, minha vida. A inspiração é tanta que
transborda e me foge, eu estou bêbado de paixão, o
estilo tropeça no meio-fio, as frases caem do bolso...”
“Sei...”
“Os teus olhos são dois poços de águas claras
onde brinca a luz da manhã, minha amada. A tua
fronte é como o muro de alabastro do templo de
Zamaz-al-Kaad, onde os sábios iam roçar o nariz e
pensar na Eternidade. A tua boca é uma tâmara
partida... Não, a tua boca é como um... um... Pera só
um pouquinho...”
“A tua boca, a tua boca, a tua boca... (Uma
imagem, meu Deus!)”
“Que qui tem a minha boca?”
“A tua boca, a tua boca... Bom, vamos pular a
boca. O teu pescoço é como o pescoço de Greta
Garbo na famosa cena da nuca em Madame
Walewska, com Charles Boyer, dirigido por Clarence
Brown, iluminado por...”
“Ó escuta aqui...”
“Eu tremo! Eu desfaleço! Ela quer que eu a
escute! Como se todo meu ser não fosse uma
membrana que espera a sua voz para reverberar de
amor, como se o céu não fosse a campana e o Sol o
badalo desta sinfonia especial: uma palavra dela...”
“Tá ficando tarde.”
“Sim, envelhecemos. O Tempo, soturno
cocheiro deste carro fúnebre que é a Vida. Como
disse Eliot, aliás, Yeats – ou foi Lampedusa? – , o
Tempo, esse surdo-mudo que nos leva às costas...”
“Vamos logo que hoje eu não posso ficar toda
a noite.”
[...]

Questão 01
A crônica indica que há um descompasso entre as
personagens. Qual a razão, mostrada no texto, para
que isso ocorra?
A) O distanciamento do narrador provoca o
descompasso no relacionamento amoroso e na
situação de paquera.
B) A tentativa de sedução por parte da personagem
masculina intimida a personagem feminina.
C) As situações externas aos diálogos interferem
diretamente no comportamento das personagens.
D) As diferenças linguísticas entre a personagem
masculina e a personagem feminina.
E) O pragmatismo da personagem masculina
exposto pelas interferências do narrador.

Questão 02
As figuras de linguagem são usadas como recursos
estilísticos para dar maior valor expressivo à
linguagem.
No seguinte trecho “Tu és a chuva e eu sou a terra
[...]” predomina a figura, denominada:
A)
B)
C)
D)
E)

onomatopeia.
hipérbole.
metáfora.
catacrese.
sinestesia.

Questão 03
“Como se todo meu ser não fosse uma membrana
que espera a sua voz para reverberar de amor, [...]”
Assinale a afirmativa correta sobre o fragmento,
retirado do texto.
A) O termo REVERBERAR é, morfologicamente, um
advérbio.
B) A palavra QUE é um pronome relativo.
C) DE AMOR compõem uma locução verbal.
D) COMO SE atribui ideia de oposição ao segmento.
E) MEU é um pronome substantivo possessivo.
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Questão 04

Questão 08

“Vamos LOGO que hoje eu não posso ficar toda a
noite.”
A palavra em destaque atribui ao segmento uma ideia
de:
A)
B)
C)
D)
E)

A função sintática do segmento destacado em
“[...] Romeu deu voz AO SUBLIME BARDO [...]” é:
A)
B)
C)
D)
E)

concessão.
conclusão.
tempo.
condição.
oposição.

adjunto adverbial.
complemento nominal.
agente da passiva.
objeto indireto.
objeto direto.

Questão 09
Assinale a alternativa que apresenta reescrita da
frase “Desculpe. Esquece este último SÍMILE.”,
mantendo o mesmo valor semântico da palavra
destacada, e fazendo as alterações necessárias à
obediência às normas de concordância.

Questão 05
Como ficaria o verbo da frase “[...] a própria noite
aguçou seus ouvidos”, flexionado na voz passiva
analítica?
A)
B)
C)
D)
E)

são aguçados.
seriam aguçados.
fossem aguçados.
foram aguçados.
aguçou-se.

A) Desculpe. Esquece este último SÍMBOLO.
B) Desculpe. Esquece esta última ANALOGIA.
C) D e s c u l p e . E s q u e c e e s t a ú l t i m a
VEROSSIMILHANÇA.
D) Desculpe. Esquece esta última SIMONIA.
E) Desculpe. Esquece esta última SIMBIOSE.

Questão 06
Questão 10

Em “A inspiração é tanta QUE transborda [...]”, a
palavra destacada, morfologicamente, é:
A)
B)
C)
D)
E)

A oração destacada em “Ela quer QUE EU A
ESCUTE!” está corretamente classificada em:

conjunção integrante.
índice de indeterminação do sujeito.
partícula apassivadora.
pronome reflexivo.
conjunção subordinativa.

A)
B)
C)
D)
E)

subordinada adverbial consecutiva.
subordinada substantiva predicativa.
subordinada substantiva objetiva direta.
coordenada sindética explicativa.
subordinada adjetiva restritiva.

Questão 07
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

Assinale a alternativa em que o complemento do
verbo transitivo da frase foi, de acordo com a
norma-padrão e as regras de colocação pronominal,
corretamente substituído por um pronome oblíquo.

Questão 11
“Se Elisângela é psicóloga, então ela é observadora.”

A) “e a própria noite aguçou SEUS OUVIDOS.” / e a
própria noite aguçou-OS.
B) “Romeu deu VOZ ao sublime Bardo” / Romeu
deu-LHE ao sublime Bardo.
C) “ E s q u e c e E S T E Ú LT I M O S Í M I L E . ” /
Esquece-LHE.
D) É verdade que admirava A SUA BOCA / É verdade
que admirava-A.
E) As palavras do jovem desafiavam O SEU
ENTENDIMENTO. / As palavras do jovem
desafiavam-LHES.

Logo:
A) Se Elisângela é psicóloga, então ela não é
observadora.
B) Se Elisângela não é psicóloga, então ela é
observadora.
C) Se Elisângela é observadora, então ela não é
psicóloga.
D) Se Elisângela é observadora, então ela é
psicóloga.
E) Se Elisângela não é observadora, então ela não é
psicóloga.
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Questão 12

Questão 15

Considere que as seguintes afirmações são
verdadeiras:

Considere verdadeira a declaração:
“Se alguém é delegado, então não tem medo.”

“Alguma candidata é médica.”
“Toda candidata é formada.”

Com base na declaração, é correto concluir que:

Assim sendo, das opções abaixo, a única verdadeira
é:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Alguma candidata médica não é formada.
Alguma candidata não médica não é formada.
Alguma candidata formada é médica.
Toda candidata médica não é formada.
Toda candidata formada é médica.

Se alguém não tem medo, então é delegado.
Se alguém tem medo, então não é delegado.
Se alguém não tem medo, então não é delegado.
Se alguém não é delegado, então tem medo.
Se alguém não é delegado, então não tem medo.

Questão 16
Arthur, Bernardo e Cláudio têm, cada um, um único
meio de transporte. Um deles tem um carro, outro tem
uma moto e o terceiro, uma bicicleta. Sabe-se que:

Questão 13
Se Ricardo é mais forte que Guto, então Hélio e Fábio
têm a mesma força. Se Hélio e Fábio têm a mesma
força, então André é mais fraco que Guto. Se André é
mais fraco que Guto, então Ricardo é mais forte que
Hélio. Ora, Ricardo não é mais forte que Hélio. Logo:

- Arthur não é o dono da moto.
- Cláudio não é o dono do carro.
- A bicicleta não pertence ao Bernardo.
- A moto não pertence ao Cláudio.
Com base nas informações acima, é correto afirmar
que:

A) Ricardo não é mais forte que Guto, e Hélio e Fábio
não têm a mesma força.
B) Ricardo é mais forte que Guto, e Hélio e Fábio têm
a mesma força.
C) Ricardo não é mais forte que Fábio, e André é
mais fraco que Guto.
D) Ricardo e André são mais fracos que Guto.
E) Ricardo é mais forte que Guto, e André é mais
fraco que Hélio.

A)
B)
C)
D)
E)

Arthur é dono da moto.
Arthur é dono da bicicleta.
Bernardo é dono do carro.
Cláudio é dono da bicicleta.
Cláudio é dono da moto.

Questão 17
Questão 14
Partindo das premissas:

A negação da proposição condicional “Luciana é
médica e legista da Polícia Civil” é:

(1) Todo delegado é justo.
(2) Todo delegado é formado em direito.
(3) Leonardo é justo.
(4) Amanda é perita.

A)
B)
C)
D)

Luciana é médica ou é legista da Polícia Civil.
Luciana não é médica e é legista da Polícia Civil.
Luciana não é médica ou é legista da Polícia Civil.
Luciana não é médica e não é legista da Polícia
Civil.
E) Luciana não é médica ou não é legista da Polícia
Civil.

Pode-se concluir que:
A)
B)
C)
D)
E)

Toda pessoa justa é formada em direito.
Leonardo é delegado.
Amanda é justa.
Há pessoas formadas em direito que são justas.
Leonardo e Amanda são formados em direito.
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

Questão 18
Dada a proposição “Se Cíntia é assistente social,
então Martha é psicóloga”, uma proposição
equivalente é:

Questão 21
Além dos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, expressamente
citados no art. 37, caput da Constituição Federal, é
também orientador do Direito Administrativo o
princípio da:

A) Se Cíntia não é assistente social, então Martha
não é psicóloga.
B) Martha é psicóloga se, e somente se, Cíntia é
assistente social.
C) Se Martha não é psicóloga, então Cíntia não é
assistente social.
D) Se Martha é psicóloga, então Cíntia é assistente
social.
E) Cíntia é assistente social e Martha é psicóloga.

A)
B)
C)
D)
E)

livre iniciativa.
autonomia da vontade.
conservação dos negócios jurídicos.
informalidade.
participação.

Questão 22

Questão 19

No Direito Administrativo contemporâneo, a
expressão que define o núcleo diretivo do Estado,
alterável por eleições e responsável pela gerência
dos interesses estatais e pelo exercício do poder
político é:

Dizer que não é verdade que Ana é capixaba e
Leonardo é carioca é logicamente equivalente a dizer
que é verdade que:
A) Se Ana não é capixaba, então Leonardo é carioca.
B) Se Ana não é capixaba, então Leonardo não é
carioca.
C) Ana não é capixaba ou Leonardo não é carioca.
D) Ana não é capixaba e Leonardo não é carioca.
E) Ana é capixaba ou Leonardo não é carioca.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 20

Administração Pública.
Governo.
Poder Público.
Controladoria.
Gerência Fiscal.

Questão 23

Se Fábio é amigo de Felipe, então Adriano não é
amigo de Alberto. Ou Adriano é amigo de Alberto, ou
Edson é amigo de Eurico. Se Paulo não é amigo de
Pedro, então Fábio é amigo de Felipe. Ora, nem
Edson é amigo de Eurico nem Igor é amigo de Ivan.
Logo:

Sobre o tema “agentes públicos”, é correto afirmar
que guardam vinculação de natureza institucional
com a Administração Pública os:
A)
B)
C)
D)
E)

A) Edson é amigo de Eurico ou Fábio é amigo de
Felipe.
B) Se Adriano é amigo de Alberto, Fábio é amigo de
Felipe.
C) Paulo é amigo de Pedro e Fábio é amigo de
Felipe.
D) Paulo é amigo de Pedro e Adriano é amigo de
Alberto.
E) Paulo não é amigo de Pedro e Adriano é amigo de
Alberto.

contratados temporários.
delegados de função pública.
empregados públicos.
servidores estatutários.
concessionários.

Questão 24
Levando em conta o poder hierárquico da
Administração Pública, é possível que excepcional e
temporariamente uma autoridade superior arrogue
para si a competência de um órgão ou agente
subordinado. Nessa hipótese, caracteriza-se:
A)
B)
C)
D)
E)
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avocação.
delegação.
escalonamento.
sobreposição.
supervisão.
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Questão 25

Questão 29

Não configura exemplo típico de manifestação do
Poder de Polícia da Administração Pública a seguinte
hipótese:

De acordo com o critério de classificação do controle
dos atos administrativos segundo o momento de seu
exercício, podemos identificar situações de controle:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

concessão de licença para construir em imóveis.
fiscalização sanitária em estabelecimentos.
controle do trânsito de veículos automotores.
concessão de alvarás de funcionamento.
punição de agente público por falta funcional.

prévio, concomitante ou posterior.
de ofício ou provocado.
legislativo, judicial ou administrativo.
interno ou externo.
de legalidade ou mérito.

Questão 26
Questão 30
São características inerentes a todos os atos
administrativos:
A)
B)
C)
D)
E)

Sobre a responsabilidade civil do Estado e sua
disciplina na Constituição Federal, é possível afirmar
que, independentemente da natureza da atividade
desempenhada:

presunção de legitimidade e autoexecutoriedade.
imperatividade e exigibilidade.
tipicidade e presunção de legitimidade.
autoexecutoriedade e imperatividade.
exigibilidade e tipicidade.

A) as pessoas jurídicas de direito público respondem
subjetivamente.
B) as pessoas jurídicas de direito privado respondem
objetivamente.
C) as pessoas jurídicas de direito público respondem
objetivamente.
D) as pessoas jurídicas de direito privado respondem
subjetivamente.
E) as pessoas jurídicas, de direito público ou privado,
respondem objetivamente.

Questão 27
Na hipótese em que o usuário ou terceiro suporte
dano causado por ação do concessionário ou
permissionário, em razão da prestação indireta de
serviço público, a responsabilidade do Estado será:
A)
B)
C)
D)
E)

direta.
solidária.
subjetiva.
subsidiária.
contratual.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL
Questão 31
Assinale a alternativa correta a respeito do inquérito
policial.

Questão 28

A) O inquérito policial será instaurado de ofício, salvo
nas ações penais privadas, dependentes de
queixa-crime.
B) A instauração do inquérito policial dar-se-á por
decreto da autoridade policial, dependendo,
porém, de representação a esta dirigida pelo
órgão do Ministério Público.
C) O inquérito policial é considerado a fase inicial do
processo penal, aplicando-se-lhe todos os
princípios atinentes a este, sobretudo o do
contraditório.
D) O inquérito policial não poderá ser instaurado de
ofício, sob pena de suspeição da autoridade
policial.
E) No inquérito policial, o ofendido, ou seu
representante legal, e o indiciado poderão
requerer qualquer diligência, que será realizada,
ou não, a juízo da autoridade policial.

São características da descentralização como
organização administrativa:
A) existência de competências divididas entre
órgãos sem personalidade jurídica própria.
B) formação de um conjunto de entidades
denominado comumente de “Administração
Pública Indireta”.
C) r e s p o n s a b i l i d a d e d i r e t a d o s ó r g ã o s
despersonalizados na hipótese de causação de
danos.
D) conjugação de órgãos e entidades formadores da
denominada “Administração Pública Direta”.
E) superioridade hierárquica do Estado sobre entes
criados para divisão das atribuições
administrativas.
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Questão 32

Questão 34

Nos termos do Código de Processo Penal, o
arquivamento dos autos do inquérito policial, nos
crimes de ação pública:

Assinale a alternativa correta a respeito da
competência jurisdicional no processo penal.
A) A competência será fixada prioritariamente no foro
do domicílio do ofendido.
B) Nos casos de exclusiva ação privada, o
querelante poderá preferir o foro de domicílio ou
da residência do réu, ainda quando conhecido o
lugar da infração.
C) A competência será, de regra, determinada pelo
lugar em que se consumar a infração, ou, no caso
de tentativa, pelo lugar em que for praticado o
primeiro ato de execução.
D) Se, iniciada a execução no território nacional, a
infração se consumar fora dele, a competência
será determinada pelo lugar em que tiver sido
praticado, no Brasil, o primeiro ato de execução.
E) Não sendo conhecido o domicílio do réu, a
competência regular-se-á pelo local da infração.

A) somente pode se dar a partir de requisição da
autoridade policial.
B) se dará por determinação do Ministério Público ou
da autoridade policial.
C) depende de ordem da Autoridade Judiciária, a
pedido do Ministério Público.
D) pode se dar por ordem da autoridade policial,
representação do Ministério Público, ou decisão
da autoridade judiciária.
E) pode se dar a pedido do ofendido, ou por
requisição do Ministério Público, mas depende de
decisão da autoridade policial.
Questão 33
O prazo para conclusão do inquérito policial, de
acordo com o Código de Processo Penal, é, em regra,
de:

Questão 35
A respeito da ação penal, é correto afirmar:

A) 30 dias na hipótese de indiciado solto, a contar da
data da instauração, e 10 dias na hipótese de
indiciado preso, a contar da data da prisão, sendo
possível a prorrogação judicial do prazo apenas
na hipótese de réu solto.
B) 60 dias na hipótese de indiciado solto, a contar da
data da instauração, e 30 dias na hipótese de
indiciado preso, a contar da data da prisão, sendo
possível a prorrogação judicial do prazo apenas
na hipótese de réu solto.
C) 90 dias na hipótese de indiciado solto e 30 dias na
hipótese de indiciado preso, sempre a contar da
instauração, sendo impossível a prorrogação
judicial do prazo.
D) 90 dias na hipótese de indiciado solto, a contar da
data da instauração, e 30 dias na hipótese de
indiciado preso, a contar da data da prisão, sendo
possível, em ambos os casos, a prorrogação
judicial do prazo.
E) 30 dias na hipótese de indiciado solto e 10 dias na
hipótese de indiciado preso, sempre a contar da
data da prisão, sendo impossível a prorrogação
judicial do prazo.

A) Na ação penal pública condicionada à
representação, o ofendido poderá retratá-la a
qualquer tempo, desde que antes da sentença.
B) Na ação penal privada, o ofendido apresentará
queixa-crime ao Ministério Público, a quem
caberá apresentar a denúncia em Juízo.
C) O direito de representação, titularizado pelo
ofendido nas ações penais públicas
condicionadas, é personalíssimo, portanto
impassível de transmissão causa mortis.
D) A queixa, ainda quando a ação penal for privativa
do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério
Público, a quem caberá intervir em todos os
termos subsequentes do processo.
E) A renúncia ao exercício do direito de queixa, em
relação a um dos autores do crime, deve ser
interpretada restritivamente, não se estendendo,
portanto, aos demais.
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Questão 36

Questão 39

O exame de corpo de delito, segundo o Código de
Processo Penal:

Segundo o Código de Processo Penal, a prisão
preventiva:

A) deve ser realizado obrigatoriamente durante o dia.
B) pode ter sua necessidade suprida pela confissão
do réu, mesmo que tenha a infração deixado
vestígios.
C) pode ser dispensado sob critério de conveniência
da autoridade policial.
D) deverá ser direto, sendo inadmissível exame de
corpo de delito indireto.
E) pode ser suprido por prova testemunhal, quando
impossibilitado pelo desaparecimento dos
vestígios do crime.

A) depende de requerimento do Ministério Público ou
de representação da autoridade policial.
B) não pode ser decretada por conveniência da
instrução criminal.
C) será admitida, entre outras hipóteses, quando
houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.
D) não pode ser decretada no curso do processo
penal, mas apenas nas fases investigatórias.
E) não requer, em regra, a prova da existência do
crime.
Questão 40

Questão 37

O habeas corpus poderá ser impetrado:

Os quesitos da autoridade e das partes poderão ser
formulados ao perito criminal até:

A) por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem.
B) somente pelo ofendido, representado por seu
advogado.
C) somente pelo ofendido, dispensada a
representação por advogado.
D) somente pelo Ministério Público.
E) somente pelo ofendido ou pelo Ministério Público.

A) o encerramento da perícia, com a entrega do
laudo.
B) o ato da diligência pericial.
C) 10 dias após a nomeação do perito.
D) 5 dias após a nomeação do perito.
E) 10 dias após a entrega do laudo pericial.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL
Questão 38

Questão 41

Sobre a prisão em flagrante, assinale a alternativa
correta, de acordo com as disposições do Código de
Processo Penal.

Assinale a alternativa correta a respeito da aplicação
da lei penal no tempo.
A) A lei anterior, quando for mais favorável, terá
ultra-atividade e prevalecerá mesmo ao tempo de
vigência da lei nova, apesar de já estar revogada.
B) Ninguém pode ser condenado por fato que lei
posterior deixa de considerar crime, mas não
cessam, em virtude dela a execução e os efeitos
penais da sentença condenatória proferida sob a
égide da lei anterior.
C) Aplica-se ao crime a lei vigente no momento em
que se verificar o seu resultado.
D) A lei nova incriminadora deve ser aplicada
também aos fatos criminosos praticados antes de
sua vigência, desde que não haja sentença
absolutória transitada em julgado.
E) Nos crimes permanentes, não se aplica a lei penal
mais grave, em vigor antes de cessar a
permanência, que seja posterior ao início de sua
execução.

A) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se
encontre serão comunicados imediatamente ao
juiz competente, ao Ministério Público e à família
do preso ou à pessoa por ele indicada.
B) Não se considera em flagrante delito aquele que é
perseguido, logo após, pela autoridade, pelo
ofendido ou por qualquer pessoa, em situação
que faça presumir ser ele o autor da infração.
C) Em até 48 (quarenta e oito) horas após a
realização da prisão, será encaminhado ao juiz
competente o auto de prisão em flagrante e, caso
o autuado não informe o nome de seu advogado,
cópia integral para a Defensoria Pública.
D) A falta de testemunhas da infração impedirá o auto
de prisão em flagrante.
E) Não se considera em flagrante delito aquele que é
encontrado, logo depois, com instrumentos,
armas, objetos ou papéis que façam presumir ser
ele o autor da infração.
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Questão 42

Questão 44

Segundo o Código Penal, considera-se praticado o
crime no lugar:

A respeito da legítima defesa, prevista no Código
Penal como excludente de antijuridicidade, é correto
afirmar que:

A) em que ocorreu o resultado, pouco importando a
ação ou a intenção do agente, adotando-se a
teoria do resultado ou do evento.
B) no qual se realizou a conduta típica, sendo
irrelevante a localização dos efeitos do crime,
adotando-se a teoria da ação ou da atividade.
C) onde, segundo a intenção do agente, deveria
ocorrer o resultado, adotando-se a teoria da
intenção.
D) em que se verificou o ato executivo,
independentemente do local do resultado,
adotando-se a teoria da ação a distância ou da
longa mão.
E) tanto onde ocorrida a ação quanto onde se
produziu ou deveria produzir-se o resultado, ou
ainda no lugar do bem jurídico atingido,
adotando-se a teoria pura da ubiquidade, mista ou
unitária.

A) deve repelir injusta agressão, não respondendo
aquele que assim age por eventual excesso,
desde que culposo.
B) não se volta exclusivamente contra agressão
injusta que configure ilícito penal.
C) não se pode dirigir contra agressão a direito
alheio.
D) a injusta agressão repelida por legítima defesa
deve ser atual, e não apenas iminente.
E) não se admite a legítima defesa sucessiva,
tampouco a recíproca.
Questão 45
Segundo o Código Penal, é penalmente inimputável o
agente que:
A) por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou
força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da
omissão, a plena capacidade de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.
B) tendo praticado crime culposo, for maior do que
70 anos quando da execução da sentença penal
condenatória.
C) praticar o crime movido por violenta emoção ou
paixão, desde que causadas pela vítima na
imediata ocasião anterior ao crime.
D) por doença mental ou desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação
ou da omissão, inteiramente incapaz de entender
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.
E) em virtude de perturbação de saúde mental ou por
desenvolvimento mental incompleto ou retardado
não era inteiramente capaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento.

Questão 43
Há mera culpa consciente, e não dolo eventual,
quando o agente:
A) atua sem se dar conta de que sua conduta é
perigosa, e de que desatende aos cuidados
necessários para evitar a produção do resultado
típico, por puro desleixo e desatenção.
B) não quer diretamente a realização do tipo, mas a
aceita como possível ou até provável, assumindo
o risco da produção do resultado.
C) conhece a periculosidade da sua conduta, prevê o
resultado típico como possível, mas age deixando
de observar a diligência a que estava obrigado,
por confiar que este não se verificará.
D) quer o resultado representado como fim de sua
ação, sendo sua vontade dirigida à realização do
fato típico.
E) não dá causa ao resultado, do qual depende a
existência do crime.
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Questão 49

Questão 46

Na hipótese de uma terceira pessoa desviar a mão do
homicida no exato instante em que este efetuava
disparos de arma de fogo em direção ao peito da
vítima, vindo apenas a lhe gerar lesão corporal, o
agente responderá por:

Assinale a alternativa que corresponde a crime
classificado como formal.
A)
B)
C)
D)
E)

A) homicídio doloso consumado, pois o resultado
morte somente não ocorreu por circunstâncias
alheias à sua vontade.
B) tentativa de homicídio, porque, muito embora
tenha dado início à execução do crime, este não
se consumou por circunstâncias alheias à sua
vontade.
C) tentativa de lesão corporal seguida de morte, a
qual não se consumou por circunstâncias alheias
à sua vontade.
D) lesão corporal dolosa consumada, em concurso
com tentativa de homicídio, o qual não se
consumou por circunstâncias alheias à sua
vontade.
E) lesão corporal culposa, sendo o homicídio, nesse
caso, caracterizado como crime impossível, em
virtude de ter sido o meio adotado absolutamente
ineficaz.

extorsão mediante sequestro.
homicídio.
roubo.
estelionato.
furto.

Questão 50
A lesão corporal, para efeitos penais, é considerada
de natureza gravíssima, em distinção àquelas de
natureza grave ou leve, entre outras hipóteses, se
resulta:
A) eritemas.
B) perigo de vida.
C) incapacidade para as ocupações habituais, por
mais de 30 dias.
D) debilidade permanente de membro, sentido ou
função.
E) enfermidade incurável.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 47

Para os efeitos dos crimes contra a vida, considera-se
morta a pessoa no momento em que:

Questão 51
É no decorrer do processo histórico de crescimento
do proletariado nos centros urbano-industriais que
ocorre a implantação do serviço social, cuja base está
estabelecida:

A) cessar sua atividade respiratória sem auxílio
externo.
B) perder sua consciência de forma irreversível.
C) cessar sua atividade encefálica.
D) perder sua capacidade psicomotora.
E) cessar sua capacidade cardiopulmonar sem
auxílio externo.

A) em medidas coercitivas emanadas do Estado.
B) na iniciativa particular de grupos que se
manifestam, principalmente, por intermédio da
Igreja Católica.
C) na pressão exercida pelo proletariado
isoladamente.
D) na legitimação da classe operária demandante de
serviços assistenciais.
E) em resposta às demandas dos organismos
internacionais.

Questão 48

Aquele que subtrai, para si ou para outrem, coisa
alheia móvel, com abuso de confiança, ou mediante
fraude, escalada ou destreza, pratica o crime de:
A)
B)
C)
D)
E)

roubo.
furto simples.
estelionato.
furto qualificado.
apropriação indébita.
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Questão 52

Questão 56

A primeira expressão do processo de renovação do
serviço social no Brasil é denominada:
A)
B)
C)
D)
E)

As políticas sociais, nos países de capitalismo
avançado, na passagem do Estado Liberal do
século XIX para o Estado Social Capitalista do
século XX, constituem o (uma):

reatualização do conservadorismo.
alternativa ao tradicionalismo.
pós-modernismo.
perspectiva modernizadora.
intenção de ruptura.

A) reconhecimento de direitos sem colocar em xeque
os fundamentos do capitalismo.
B) ruptura radical entre o Estado Liberal e o Estado
Social.
C) linha evolutiva linear entre as duas formas de
Estado.
D) resposta às demandas dos trabalhadores
atingindo o cerne da questão social.
E) polarização irreconciliável entre Estado Liberal e
Estado Social.

Questão 53
A década de 1970 é marcada por greves, movimentos
sociais urbanos e estudantis, pelo esgotamento do
milagre brasileiro. Nesse contexto, começa a ser
constituído no serviço social a(o):
A)
B)
C)
D)
E)

modernização conservadora.
II Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais.
projeto ético-político profissional.
ruptura com as organizações de classe.
Associação Brasileira de Escolas de Serviço
Social (ABESS).

Questão 57
O Brasil tem, enquanto país de capitalismo tardio, o
surgimento e o desenvolvimento de sua política social
constituída nas marcas de suas peculiaridades
históricas. O Estado brasileiro nasceu sob o signo de
uma forte ambiguidade entre a(o):

Questão 54
A) ampliação do mercado interno e o rompimento
com o mercado externo.
B) liberalismo formal como fundamento e o
patrimonialismo como prática.
C) coerção disciplinadora e as associações de
classe.
D) formalismo institucional e o patrimonialismo.
E) rompimento com o mercado externo e a
ampliação da autonomia.

“Uma prática social determinada de acordo com sua
instrumentalidade [e que] está referida ao conjunto de
meios (administrativos) particulares para a obtenção
de um objetivo particular” (Chauí, 2003). Essa definição
refere-se à:
A)
B)
C)
D)
E)

instituição.
ação social.
organização.
relação social.
estratégia.

Questão 58
A construção de um padrão público universal de
proteção social no Brasil se delineou:

Questão 55
Com a reforma do Estado, a universidade foi definida
como uma organização social e não como uma
instituição social, o que significa para a educação a:

A)
B)
C)
D)
E)

A) universalização da educação pública.
B) gestão totalitária e exclusiva do Estado.
C) retração da privatização dos serviços na
universidade.
D) ampliação de seu status de direito.
E) substituição da concepção de direito para a de
serviço.
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Questão 62

Questão 59

Entre os diversos aspectos relevantes na postura
profissional do assistente social,
contemporaneamente, é necessário que este seja
culturalmente versado e politicamente atento ao
tempo histórico. A capacidade do assistente social em
não reificar o saber fazer, constitui uma competência:

Uma das tendências que operam no campo das
políticas sociais na contemporaneidade é a(o):
A) universalização dos serviços socioassistenciais.
B) articulação coerente entre a política de redução
da pobreza e outras políticas sociais.
C) amplo aumento da qualidade dos serviços
públicos socioassistenciais.
D) redução da atuação do terceiro setor na dimensão
social.
E) responsabilização abstrata da sociedade civil e da
família pela ação assistencial.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 63

Questão 60

A Lei n° 8.662, de 1993, que regulamenta a profissão,
estabelece as competências e atribuições privativas
do assistente social, sendo que estas últimas:

No contexto neoliberal, em especial na periferia do
capitalismo, as políticas sociais são caracterizadas
como paternalistas, geradoras de desequilíbrio.
Nessa perspectiva os benefícios, serviços e
programas sociais:

A) dizem respeito às ações diretamente realizadas
com os usuários.
B) relacionam-se às práticas realizadas no âmbito da
assistência social.
C) são prerrogativas exclusivas ao serem definidas
enquanto matéria, área e unidade do serviço
social.
D) expressam a capacidade para apreciar ou dar
resolutividade a determinado assunto, não sendo
exclusivas da especialidade.
E) representam a polarização da categoria
profissional na delimitação do escopo de atuação.

A) são mercantilmente financiados pelo Estado.
B) engendram mecanismos de contenção do deficit
público.
C) abarcam a proteção social do Estado em
dissonância com os organismos internacionais.
D) adaptam-se à desregulamentação e à
universalização das políticas sociais.
E) deixam de ser direitos sociais para se tornarem
direito do consumidor.
Questão 61

Questão 64

A capacidade de construir um diálogo fértil e rigoroso
entre história e teoria é uma exigência ao profissional
de serviço social na atualidade. A teoria “afirma-se
como expressão, no campo do pensamento, da
processualidade do ser social, apreendido nas suas
múltiplas relações e determinações” (Iamamoto, 2009).
Esse conhecimento processado denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

técnico-política.
ética.
profissional.
revolucionária.
teórica.

Uma das exigências impostas à profissão na atual
conjuntura é a formação do assistente social com
competência para:
A) propor, negociar com a instituição os seus
projetos.
B) realizar análise profunda da demanda do usuário,
a despeito de sua inserção social.
C) reconstruir a rotina institucional.
D) conhecer as particularidades do fenômeno social
tendo a história como pano de fundo.
E) por em prática as aspirações e objetivos
institucionais.

messianismo utópico.
totalidade.
mediação.
concreto pensado.
incorporação crítica.
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Questão 68

Questão 65
Na década de 1990, Iamamoto (1998) destacou a
importância de se evitar o fatalismo e/ou o
messianismo. Contemporaneamente, ao promover a
análise da questão social e construir seu plano de
trabalho, o assistente social deve estar atento para
não cair na(s) armadilha(s) da(s):

O Projeto Ético-Político do Serviço Social conecta-se
a um determinado projeto societário cujo eixo central
vincula-se aos(à):
A)
B)
C)
D)
E)

A) velha questão social versus a nova questão
social.
B) situações específicas como violência, trabalho
infantil, direitos humanos.
C) fragmentação da questão social ou do seu
discurso genérico.
D) dinâmica dos processos sociais contraditórios.
E) múltiplas determinações e expressões concretas
da questão social.

Questão 69
O Projeto Ético-Político do Serviço Social é operado
por meio das diversas modalidades interventivas do
assistente social. Os seus elementos constitutivos
materializam-se a partir da articulação de três
dimensões: produção de conhecimentos no interior
do serviço social e:

Questão 66

A)
B)
C)
D)
E)

O processo de reestruturação produtiva, sobretudo a
partir da década de 1990, atinge o mercado de
trabalho do assistente social com redução de postos
governamentais (principalmente nos níveis estadual
e federal) e a descentralização e municipalização dos
serviços públicos. Tal processo abre espaço para
uma nova relação trabalhista do assistente social que
consiste na(o):
A)
B)
C)
D)
E)

ética profissional e sociedade.
pesquisa e extensão.
sistematização da prática cotidiana e ética.
político-organizativa e jurídico-política.
política e normatização profissional.

Questão 70
No que concerne às atividades desenvolvidas pelos
assistentes sociais de cunho educativo, o serviço
social, ao redefinir suas bases paradigmáticas e
construir seu projeto ético-político, postula que a
orientação e o acompanhamento de indivíduos ou
grupos:

atuação direta com os movimentos sociais.
desenvolvimento de comunidade.
atuação por projeto ou por contrato.
priorização na implementação de políticas.
processo de trabalho administrativo.

A) reatualizam o conservadorismo da profissão.
B) podem contribuir para o fortalecimento de
processos emancipatórios.
C) tendem a subalternizar cada vez mais o cidadão.
D) interferem negativamente na autonomia do sujeito
e ou da família.
E) reiteram a necessidade de uma diretriz moral
junto aos trabalhadores.

Questão 67
O assistente social tem sido chamado, cada vez mais,
a atuar em fundações empresariais sob o signo da
cidadania empresarial ou da responsabilidade social.
A atuação profissional se estabelece na formulação,
implementação, avaliação e no monitoramento das
ações desenvolvidas, contribuindo para legitimar
a(o):
A)
B)
C)
D)
E)

rumos da sociedade como um todo.
matéria estrita do serviço social.
prática profissional.
hegemonia de classe.
dimensão burguesa.

profissão.
espaço público estatal.
classe subalterna.
ativismo social.
cidadania.

13

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 71

Questão 74

No exercício profissional, o assistente social pode
oportunizar ações socioeducativas com indivíduos,
grupos e famílias no âmbito dos processos
socioassistenciais. Nessa perspectiva, a abordagem
grupal é:

A formulação e implementação de políticas sociais
são concretizadas por meio do planejamento. A
distinção básica entre plano, programa e projeto
consiste no(na):
A) grau de importância do objeto a ser atingido.
B) r e f e r e n c i a l t e ó r i c o a d o t a d o p e l o
formulador/implementador da política.
C) posição hierárquica, no âmbito da gestão, de
quem os escreve.
D) opção pela nomenclatura, dado que são
sinônimos.
E) nível de agregação de decisões e no
detalhamento das operações de execução.

A) desagregadora de singularidades.
B) d e s a c o n s e l h á v e l , p a r a n ã o e x p o r
individualidades.
C) ultrapassada para a atual conjuntura profissional.
D) recomendável por permitir o processo educativo
de forma coletiva.
E) pouco usual na perspectiva crítico-dialética.
Questão 72

Questão 75

A pesquisa qualitativa, enquanto atividade básica da
ciência na sua indagação e construção da realidade,
sinteticamente tem seu ciclo dividido em:

O planejamento estratégico é concebido,
contemporaneamente, como a forma de planificação.
Por em prática a noção de estratégia implica, para as
instituições governamentais e não governamentais,
aplicar:

A) produção do projeto de pesquisa, delimitação da
coleta e procedimentos metodológicos.
B) instrumentos de observação, entrevistas e
operacionalização do trabalho.
C) ordenação dos dados, classificação dos dados e
análise.
D) elaboração teórica, busca da lógica peculiar
interna e exploração.
E) fase exploratória, trabalho de campo e análise e
tratamento do material empírico e documental.

A)
B)
C)
D)

o gerenciamento de conflitos.
um sentido político para a gestão pública.
o modelo de administração gerencial.
o modelo patrimonialista de administração
pública.
E) um novo conteúdo hegemônico.
Questão 76

Questão 73

Na constituição do planejamento estratégico, a
questão da participação é de suma importância. A
participação que é assegurada por meio de uma
organização ou órgão, constituída por uma estrutura
organizada, legal, com ocupação em um espaço
institucional da sociedade, é denominada:

O marxismo, enquanto teoria, é uma “abordagem que
considera a historicidade dos processos sociais e dos
conceitos, as condições socioeconomicas de
produção dos fenômenos e as contradições sociais”
(Minayo, 2012) . Enquanto método, propõe a
abordagem:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

materialista.
histórica.
dialética.
compreensiva.
objetiva.
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Questão 77

Questão 81

O planejamento estratégico, ao absorver a categoria
“estratégia”, agrega as noções de:
A)
B)
C)
D)
E)

As delegacias brasileiras vêm sofrendo
transformações profundas desde a década de 1980,
tanto no que concerne a seu aparato administrativo,
quanto à própria concepção de violência e suas
causas. Uma das principais características desse
processo é:

gestão, manutenção e ampliação.
participação, estagnação e direção.
discussão, paralisação e alocação.
mobilização, negociação e movimento.
alocação, adesão e inércia.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 78
No final do século XIX, o que tornou incompatível aos
ocupantes de cargo de polícia exercer a função de
Juiz foi a(o):
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 82
Nos processos de atenção à família, uma das
questões que perpassam as políticas sociais e
incidem na dinâmica da intervenção profissional do
assistente social é o foco direcionado ao indivíduo,
esvaziando a perspectiva de família enquanto:

criação da Polícia Judiciária.
alteração para Polícia Administrativa.
reordenamento interno na polícia.
instituição do Sistema Judiciário.
formação da Polícia Militar.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 79
A Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo
foi criada na década de 1960, do desmembramento
da:
A)
B)
C)
D)
E)

instituição.
totalidade.
sistema.
setor da sociedade.
fragmentação do universo social.

Questão 83

Polícia Civil da Secretaria do Interior.
Polícia Judiciária da Polícia Investigativa.
Polícia Militar da Polícia Civil.
Polícia Investigativa da Secretaria do Interior.
Polícia Judiciária da Polícia Militar.

O conjunto de ações e propostas que interferem na
vida familiar e que são articuladas nos pilares –
políticas sociais, modelo assistencial vigente nos
espaços institucionais e demandas específicas das
famílias, denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 80
A violência contra a mulher é um dos temas que
demandam do assistente social uma sólida formação
teórico-metodológica e ético-política para a
construção de um trabalho de:
A)
B)
C)
D)
E)

priorização da demanda criminal.
criação do setor de triagem.
inclusão de profissionais não policiais.
instituição do boletim de ocorrência.
privatização da violência.

planejamento estratégico.
modelo assistencial.
processos de atenção à família.
programas sociais.
plano de ação.

Questão 84

individualização da questão social.
diversificação de serviços.
encaminhamento.
aporte jurídico-legal.
caráter interinstitucional e interdisciplinar.

A opinião fundamentada que o assistente social emite
sobre determinada situação social por ele estudada
denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)
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Questão 85

Questão 89

O laudo social elaborado pelo assistente social deve
ter uma estrutura contendo cabeçalho, identificação
da demanda, dos sujeitos envolvidos e:
A)
B)
C)
D)
E)

O Ministério da Saúde propõe uma abordagem
clínico-política “visando avançar em graus de
autonomia dos usuários e seus familiares, de modo a
lidar com a hetero e a autoviolência muitas vezes
decorrentes do uso abusivo do álcool e outras drogas,
usando recursos que não sejam repressivos, mas
comprometidos com a defesa da vida” (MS, 2004). Sob
essa perspectiva, a atuação profissional tem como
locus:

entrevistas e cronograma das ações.
metodologia, relato analítico e parecer.
relatório de estudo e roteiro de entrevista.
instrumental e relatório abrangente.
hipótese técnica, diagnóstico e conclusão.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 86
Está previsto na Política de Atenção Integral a
Usuários de Álcool e Outras Drogas o atendimento
aos usuários e suas famílias pelo CAPS ad. Esse
dispositivo atua:

o hospital.
as unidades básicas de saúde.
a casa do usuário.
as unidades básicas de assistência.
o território.

Questão 90
A)
B)
C)
D)

na modalidade intensiva exclusivamente.
dissociado do Programa Saúde da Família.
em subordinação à rede básica de saúde.
em articulação a outros dispositivos de saúde
mental e da rede básica.
E) de forma integral e insulada institucionalmente.

O assistente social, na atualidade, é um dos
profissionais a subsidiar processos através da perícia
social. O documento resultante dessa atuação é o:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 87
Ao ser demandado em um caso de violência
doméstica, o assistente social tendo por base suas
competências técnica e teórico-metodológica e o
compromisso ético, ao realizar o parecer social, deve:

Questão 91
Com a revisão do Código de Ética Profissional do
Assistente Social de 1986, na elaboração do novo
Código de 1993 foi necessário:

A) descrever todo teor do estudo social por ele
realizado.
B) indicar ao usuário a melhor solução para seu
problema.
C) realizar uma análise profunda do caso estudado
evitando emitir opinião.
D) citar o que foi desvelado sobre a situação social
sem polarizar seu posicionamento.
E) propor alternativas de solução fundamentadas.

A) promover uma ruptura ética e ideopolítica do
serviço social com a perspectiva neotomista.
B) delimitar, com clareza, valores e compromissos
éticos e profissionais, e estabelecer regras
jurídico-legais.
C) postular novos deveres para o assistente social,
tais como democratizar informações.
D) introduzir a perspectiva de denúncia referente às
falhas da instituição e de outros profissionais.
E) estabelecer princípios que pudessem alterar a
correlação de forças.

Questão 88
A construção, no Brasil, da Política do Ministério da
Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e
Outras Drogas marca uma mudança paradigmática
nesse campo, que diz respeito ao investimento na(s):
A)
B)
C)
D)
E)

estudo social.
laudo social.
parecer social.
processo social.
relatório social.

redução de danos.
internação compulsória.
repressão ao usuário de drogas.
medidas de abstinência.
coerção social.
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Questão 92

Questão 96

Uma das penalidades aplicáveis ao assistente social
quando este infringe o Código de Ética Profissional é
a suspensão do exercício profissional, que será
efetivada através de:

O “tempo oficial, que é o tempo compreendido dentro
do horário de expediente que o servidor está obrigado
a cumprir” (Decreto nº 1.595-R/2005) é considerado,
para efeito do referido Código:

A) publicação em Diário Oficial e em outro órgão da
imprensa.
B) documento sigiloso sob a responsabilidade do
Conselho Regional.
C) audiência pública no respectivo Conselho
Regional.
D) assinatura de termo e registro em ata.
E) autuação do Conselho Federal de Serviço Social.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 97
De acordo com o Regime Jurídico Único dos
servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo,
Lei Complementar n° 46/1994, , a remuneração do
servidor público corresponde à(ao):

Questão 93
Nas relações com trabalhadores de outras profissões
o assistente social, no que concerne às normas e aos
princípios éticos das outras profissões, tem o(a):
A)
B)
C)
D)
E)

A) retribuição pecuniária mensal.
B) provento recebido mensalmente, de caráter
irredutível.
C) vencimento do cargo, acrescido das vantagens
pecuniárias estabelecidas em lei.
D) salário com as deduções de impostos e
benefícios.
E) valor recebido pelo cargo comissionado.

direito de desconhecê-los.
obrigação de cumpri-los.
possibilidade de alterá-los.
dever de respeitá-los.
compromisso de divulgá-los.

Questão 98

Questão 94

O assistente social, trabalhando junto aos servidores
do Estado do Espírito Santo, tem como uma de suas
funções fornecer documento que comprove a
necessidade do servidor público acompanhar seu
familiar doente. Segundo o art. 142 da Lei
Complementar n° 46/1994, o servidor público efetivo
poderá obter licença por motivo de doença de:

De acordo com o Código de Ética Profissional do
Assistente Social, a inviolabilidade do local de
trabalho e dos respectivos arquivos e documentação,
garantindo o sigilo profissional, constitui para o
assistente social um(a):
A)
B)
C)
D)
E)

recurso público.
hora de trabalho.
carga horária flexível.
produto funcional.
tempo produtivo.

dever.
proibição.
obrigação.
direito.
necessidade.

A) parentes até o 3º grau.
B) filhos e dependentes menores de 18 anos.
C) pais, filhos e cônjuge ou companheiro, desde que
morem na mesma residência.
D) parentes na linha colateral.
E) cônjuge ou companheiro, filhos, pais e irmãos.

Questão 95
Conforme o Código de Ética dos Servidores Civis do
Estado do Espírito Santo, Decreto nº 1.595-R/2005,
os elementos: interesse público, integridade,
imparcialidade, transparência, honestidade,
responsabilidade, respeito e competência,
constituem:
A)
B)
C)
D)
E)

diretrizes organizacionais.
deveres do servidor.
princípios fundamentais.
ordenamento institucional.
conduta funcional.
17
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Questão 99
Segundo o Regime Jurídico Único dos servidores
públicos civis do estado do Espírito Santo, o servidor
público responde civil, penal e administrativamente
pelo exercício irregular de suas atribuições. A
responsabilidade administrativa:
A) resulta de ato ou omissão, ocorrido no
desempenho de cargo ou função.
B) abrange crimes e contravenções imputadas ao
servidor público.
C) decorre de ato comissivo, doloso ou culposo, que
importe em prejuízo a terceiros.
D) abarca a obrigação de reparar o dano.
E) extingue-se com a exoneração, aposentadoria ou
disponibilidade do servidor.
Questão 100
A inassiduidade habitual pode ter como penalidade
aplicada a demissão do servidor. O Regime Jurídico
Único dos servidores públicos civis do Estado do
Espírito Santo define “Inassiduidade Habitual” como
a falta ao serviço por:
A) 30 dias consecutivos.
B) 40 dias, interpoladamente, sem causa justificada
no período de 12 meses.
C) 30 dias alternados no período de 6 meses.
D) 60 dias durante a vigência do ano, mesmo que
justificado.
E) 10 dias a cada mês do ano sem justificativa.
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