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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES 

 
 

1. Verifique se este caderno contém um total de 40 questões. 
2. Fique atento aos avisos a serem feitos pelo chefe de setor. 
3. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a 

troca caso faltem folhas ou existam falhas na impressão. 
4. Este caderno contém espaço apropriado para o rascunho da Redação. 
5. Transfira cada uma de suas respostas para a Folha de Respostas conforme as instruções 

lá contidas. 
6. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido. 
7. O candidato que for flagrado com telefone celular ou outro aparelho eletrônico, “mesmo 

desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para o 
banheiro, pois o porte destes, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova. 

8. Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato. 

 
OBS.:  os fiscais não estão autorizados a dar informações sobre esta prova. 

 
 
 

TIPO 1 

 

 
PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 
PROREH – Pró-Reitoria de Recursos Humanos 
DIRPS – Diretoria de Processos Seletivos 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
Um mundo é o bastante? 

Nos últimos 40 anos, a Terra perdeu 30% da sua biodiversidade. No Brasil 
e na Amazônia, sacrificou-se quase 60% da fauna e flora originais. Se não 
houver mudanças, em 2050 o planeta estará encrencado 
 

Marleine Cohen 
 

Se a emissão atual de gás carbônico na atmosfera não for refreada antes de 
2016, é bastante provável que a temperatura média do planeta suba mais do que 2oC. 
Caso aumente entre 1,4oC e 5,8oC, confirmando o cenário projetado pelo Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) para 2100, o próximo século 
viverá encrenca grossa. 5 

Fazer previsões é sempre muito arriscado, mas os cientistas só podem usar os 
dados de que dispõem. Na verdade, a cada ano os estudos sobre a crise ecológica se 
acumulam e os cenários se agravam. Se o IPCC estiver certo, há chances de 
“mudanças radicais, prejudiciais, abruptas e potencialmente irreversíveis”, que 
deveriam ser evitadas. Com mais calor, o nível do mar deverá subir entre 8 e 88 10 
centímetros, acarretando maior incidência de inundações, secas e epidemias. A 
degradação ambiental vai prejudicar a capacidade de o planeta fornecer peixes e água 
doce, reciclar nutrientes do solo e controlar o próprio clima. O número de espécies da 
flora, necessárias para assegurar o equilíbrio, cairá, em prejuízo da qualidade do ar. 
Parte substancial da fauna desaparecerá. 15 

 A Terra está entrando numa nova era geológica, afirma um grupo de 
estratígrafos, deixando o atual período Holoceno e inaugurando o Antropoceno, a 
época em que a ação humana constitui um fator de mudanças geofísicas, “a idade 
recente do homem”, segundo o químico holandês Paul Crutzen. Com efeito, se a 
população mundial chegar a nove bilhões de pessoas em 2050, e estabilizar, como 20 
prevê a ONU, aumentará a pressão por alimentos, água, madeira, fibras e combustível 
– e a busca do padrão de consumo do Primeiro Mundo. Diante dos impactos 
previsíveis, a conservação dos recursos naturais torna-se crucial, desde agora. 

Quanto mais próspera a sociedade, mais pobre o planeta? A equação perversa 
é lógica antes de futurologia: com nove bilhões os recursos e os serviços 25 
ecossistêmicos estarão comprometidos, sim, a menos que ocorram mudanças 
tecnológicas e sociais decisivas. Em geral, historicamente, as previsões apocalípticas 
subestimam o poder da inovação e da necessidade. Mas, se os impactos negativos se 
acumularem, as Metas de Desenvolvimento do Milênio, definidas pela ONU, no ano 
2000, para erradicar a fome, a mortalidade infantil e as doenças, não serão atingidas.30 
 Nunca houve tantos e tão convincentes estudos sobre a saúde do planeta. Aos 
poucos, os ambientalistas ganham eloquência para questionar o modelo de 
desenvolvimento dominante e apontar correções. De acordo com o Relatório de 
Avaliação Ecossistêmica do Milênio, publicado em 2005, que reuniu 1,36 mil 
especialistas de 95 países para avaliar o impacto das mudanças ambientais sobre o 35 
bem-estar humano, a Terra nunca foi tão degradada como nos últimos 50 anos. Nada 
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menos que 60%, ou 15 dos 24 serviços ecossistêmicos examinados, têm sido usados 
de forma não sustentável. 

Entre 1960 e 2000, período em que a economia global cresceu mais de seis 
vezes, a demanda ligada a serviços dos ecossistemas – pesca, fornecimento de água, 40 
tratamento de resíduos, regulação climática e qualidade do ar – acompanhou o 
aumento da população. Enquanto esta duplicava, duplicou a extração de água dos rios 
e lagos e a capacidade hidrelétrica instalada. O volume de água confinada em diques 
quadruplicou e o de água retida nos reservatórios já é de três a seis vezes maior do 
que o dos cursos d’água naturais. Quanto à produção de alimentos, cresceu 2,5 45 
vezes; a produção de madeira de corte aumentou mais de 50% e a exploração de 
madeira para papel e celulose triplicou. 

Desde 1750, a concentração atmosférica de dióxido de carbono (CO2) na 
atmosfera aumentou 32%, sobretudo em decorrência da combustão de combustíveis 
fósseis e mudanças no uso do solo. 50 

Se nos contos de fada a biodiversidade representava a mesa farta que provê a 
vida ao homem, nos manuais de subsistência atuais ela nos obriga a aprender a viver. 
Diante dos flagelos ambientais que a era pós-industrial impõe ao planeta, a 
humanidade precisa aprender a tratar o ambiente como um organismo vivo exposto a 
uma doença — entender que desse metabolismo em reequilíbrio depende seu bem-55 
estar e sobrevivência. Ainda não deixamos de interferir em paisagens intactas e de 
dizimar florestas primárias, premidos pela necessidade de alimentar sete ou nove 
bilhões de bocas. Mas, ao menos, já plantamos a semente do basta. 

A mudança é sutil, se comparada à gravidade dos números da degradação 
ambiental, mas ainda assim é uma inflexão importante: o homem percebeu que, por 60 
trás de nomes científicos de espécies que nunca verá, se encontra sua própria 
salvação.  

O homem constatou que os custos econômicos da extinção da biodiversidade 
e do desmatamento são sempre altos e aprendeu a atribuir valor aos recursos naturais 
que ainda restam à sua volta, ressalta o ecólogo brasileiro José Galizia Tundisi, do 65 
Instituto Internacional de Ecologia: “Áreas protegidas com mananciais de boa 
qualidade precisam de pouco investimento em tratamento. Cerca de R$ 3 por mil 
metros cúbicos de água tratada, no máximo. Mas, quando há desmatamento e     
degradação dos mananciais, esse custo pode chegar a R$ 300 por mil metros 
cúbicos.” 70 

Engana-se quem projeta a tragédia para um futuro muito distante. Todas as 
autoridades científicas são unânimes em situá-la entre os próximos 50 e 100 anos, se 
o atual padrão de destruição for mantido. Se, na maratona pela preservação da sua 
espécie, o homem mal começou a correr e a se questionar, pergunta-se, antes de 
mais nada: vai dar tempo? 75 

Revista Planeta, 3, ed. nº 482, nov. 2012. (Texto adaptado) 
 

 
QUESTÃO 01 

 
Assinale a alternativa que apresenta a tese defendida pela autora do texto. 
 

A) A humanidade caminha para um ponto sem retorno. 
B) As previsões apocalípticas subestimam a criatividade do ser humano. 
C) Quanto mais uma sociedade prospera, mais pobre fica o planeta. 
D) A Terra está entrando numa nova era geológica. 
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QUESTÃO 02 
 

Na verdade, a cada ano os estudos sobre a crise ecológica se acumulam e os 
cenários se agravam. (linhas 7 e 8) 

 
No trecho acima, a expressão em destaque pode ser substituída, sem alteração 

de sentido, por 
 
A) mas. 
B) pois. 
C) assim. 
D) portanto. 

 
QUESTÃO 03 

 
Assinale a alternativa em que a relação entre as proposições NÃO indica uma 

condição necessária para que algo seja realizado. 
 

A)  “Caso aumente entre 1,4oC e 5,8oC, confirmando o cenário projetado pelo Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) para 2100, o próximo 
século viverá encrenca grossa.” (linhas 3-5) 

B) “Se nos contos de fada a biodiversidade representava a mesa farta que provê a 
vida ao homem, nos manuais de subsistência atuais ela nos obriga a aprender a 
viver. “(linhas 51-52) 

C)  “Se o IPCC estiver certo, há chances de ‘mudanças radicais, prejudiciais, 
abruptas e potencialmente irreversíveis’, que deveriam ser evitadas.” (linhas 8-10) 

D) “Mas, se os impactos negativos se acumularem, as Metas de Desenvolvimento do 
Milênio, definidas pela ONU, no ano 2000, para erradicar a fome, a mortalidade 
infantil e as doenças, não serão atingidas.” (linhas 28-30) 

 
 

QUESTÃO 04 
 
 
Nos últimos 40 anos, a Terra perdeu 30% da sua biodiversidade. No Brasil 
e na Amazônia, sacrificou-se quase 60% da fauna e flora originais. Se não 
houver mudanças, em 2050 o planeta estará encrencado.  

 
 

Com relação ao texto, o trecho acima estabelece 
 
A) um direcionamento de leitura. 
B) uma reflexão para o leitor. 
C) uma síntese das ideias principais. 
D) um questionamento acerca do posicionamento do leitor. 
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QUESTÃO 05 

 
Fazer previsões é sempre muito arriscado, mas os cientistas só podem 
usar os dados de que dispõem. (linhas 6 e 7) 

 
No período acima, o termo em destaque tem por função  

 
A) exprimir consequência. 
B) introduzir uma explicação. 
C) expressar restrição.  
D) indicar contraste. 

 
QUESTÃO 06 

 

O homem constatou que os custos econômicos da extinção da 
biodiversidade e do desmatamento são sempre altos e aprendeu a atribuir 
valor aos recursos naturais que ainda restam à sua volta [ ..]. (linhas 63-65) 
 
Assinale a alternativa que NÃO mantém o mesmo sentido do período acima. 

 
A) Como os custos econômicos da extinção da biodiversidade e do desmatamento 

são sempre altos, o homem aprendeu a atribuir valor aos recursos naturais que 
ainda restam à sua volta. 

B) O fato de o homem constatar que os custos econômicos da extinção da 
biodiversidade e do desmatamento são sempre altos fez com que ele aprendesse 
a atribuir valor aos recursos naturais que ainda restam à sua volta. 

C) Os custos econômicos da extinção da biodiversidade e do desmatamento são 
sempre altos, porque o homem aprendeu a atribuir valor aos recursos naturais 
que ainda restam à sua volta. 

D) O homem aprendeu a atribuir valor aos recursos naturais que ainda restam à sua 
volta, ao constatar que os custos econômicos da extinção da biodiversidade e do 
desmatamento são sempre altos. 

 
 

QUESTÃO 07 
 

O texto trata o ambiente como um organismo vivo exposto a uma doença.  
 
Assinale a alternativa que contenha fatores que NÃO contribuem para o 

agravamento da doença. 
 

A) O volume de [...] água retida nos reservatórios já é de três a seis vezes maior do 
que o dos cursos d’água naturais. (linhas 43-45) 

B) [...] duplicou a extração de água dos rios e a capacidade hidrelétrica instalada. 
(linhas 42 e 43) 

C) Desde 1750, a concentração atmosférica de dióxido de carbono (CO2) na 
atmosfera aumentou 32% [...]. (linhas 48 e 49) 

D) Áreas protegidas com mananciais de boa qualidade precisam de pouco 
investimento em tratamento. (linhas 66 e 67) 
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QUESTÃO 08 
 

Com efeito, se a população mundial chegar a nove bilhões de pessoas em 
2050, e estabilizar, como prevê a ONU, aumentará a pressão por 
alimentos, água, madeira, fibras e combustível – e a busca do padrão de 
consumo do Primeiro Mundo. (linhas 19-22) 

 
A expressão em destaque denota 

 
A) encerramento de argumentação, podendo ser substituída, sem prejuízo 

semântico, por em suma. 
B) confirmação de argumentação, podendo ser substituída, sem prejuízo 

semântico, por de fato. 
C) explicitação de argumentação, podendo ser substituída, sem prejuízo semântico, 

por de fato. 
D) conclusão de argumentação, podendo ser substituída, sem prejuízo semântico, 

por em síntese. 
 

 
 

QUESTÃO 09 
 

A mudança é sutil, se comparada à gravidade dos números da degradação 
ambiental, mas ainda assim é uma inflexão importante: o homem percebeu 
que, por trás de nomes científicos de espécies que nunca verá, se 
encontra sua própria salvação. (linhas 59-62) 

 
No fragmento acima, os dois-pontos podem ser substituídos por 

 
A) pois. 
B) porém. 
C) portanto. 
D) entretanto. 
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QUESTÃO 10 
 

Diante dos flagelos ambientais que a era pós-industrial impõe ao planeta, a 
humanidade precisa aprender a tratar o ambiente como um organismo vivo 
exposto a uma doença — entender que desse metabolismo em reequilíbrio 
depende seu bem-estar e sobrevivência. (linhas 53-56) 
 

Assinale a alternativa em que a substituição do travessão mantém o sentido do 
trecho acima.  
 
A)  [...] a humanidade precisa aprender a tratar o ambiente como um organismo 

vivo exposto a uma doença, portanto, entender que desse metabolismo em 
reequilíbrio depende seu bem-estar e sobrevivência. 

B) [...] a humanidade precisa aprender a tratar o ambiente como um organismo vivo 
exposto a uma doença, logo, entender que desse metabolismo em reequilíbrio 
depende seu bem-estar e sobrevivência. 

C) [...] a humanidade precisa aprender a tratar o ambiente como um organismo vivo 
exposto a uma doença e entender que desse metabolismo em reequilíbrio 
depende seu bem-estar e sobrevivência. 

D)  [...] a humanidade precisa aprender a tratar o ambiente como um organismo 
vivo exposto a uma doença por entender que desse metabolismo em reequilíbrio 
depende seu bem-estar e sobrevivência. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 11 
 

No uso do sistema operacional Windows 7, a lupa é uma ferramenta útil que 
amplia uma parte da tela, ou a tela inteira, para que se possam ver melhor as imagens 
e as palavras. Ela acompanha algumas configurações diferentes, para que se possa 
usá-la da maneira mais prática. Também é possível abrir e fechar a lupa rapidamente.  

Com base nessas informações, assinale a sequência de teclas, que permite 
ativar a aplicação lupa. 

 
A) CRTL + L. 
B) Windows  + Sinal de Mais. 
C) ALT + Sinal de Mais. 
D) ALT + L. 
 

QUESTÃO 12 
 

Sobre o Microsoft Word 2007 em português, analise as afirmações abaixo. 
 
1. A barra de status, localizada no canto inferior da janela do Microsoft Word 2007, 

exibe, por padrão, dentre outras informações, a quantidade de páginas e palavras 
digitadas em um documento. 

2. O Microsoft Word 2007 possui um dicionário de antônimos, que pode ser 
diretamente acessado, clicando-se com o botão direito do mouse sobre a palavra 
a ser consultada e, em seguida, selecionando a opção “Antônimos”, disponível no 
menu rápido. 

3. O botão “Office”, localizado no canto superior esquerdo da janela do Microsoft 
Word 2007, substitui o menu “Arquivos” e oferece acesso rápido a algumas ações 
mais comuns, como, por exemplo, “Novo”, “Salvar”, “Salvar como” e “Inserir Novo 
Slide”. 

4. É possível exportar documentos elaborados no Microsoft Word 2007 para o 
formato PDF (Portable Document Format), por meio da instalação de um pacote 
adicional gratuito. 

 
Assinale a alternativa que apresenta apenas alternativas corretas. 
 

A) 1 e 4. 
B) 1 e 2. 
C) 2 e 3. 
D) 3 e 4. 
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QUESTÃO 13 
 

No sistema operacional Windows 7, pressionando a  tecla de logotipo do 
Windows , será aberto o menu “Iniciar”.  
 

Qual é a sequência de teclas que realiza a mesma operação? 
 
A) CTRL + I. 
B) ALT + TAB. 
C) CTRL + ESC 
D) CTRL + M. 

 
QUESTÃO 14 

 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) Navegadores são programas de computadores, que permitem, ao usuário, 

interagir com páginas web. 
B) Diferentemente do Mozilla Firefox, o Microsoft Internet Explorer é de código 

aberto (Open Source). 
C) Alguns formatos, tais como HTML, JPEG e PNG, podem ser abertos pela 

maioria dos navegadores modernos atuais. Outros formatos, como Flash ou 
Java, necessitam de extensões especiais conhecidas como plug-ins. 

D) Entre os principais navegadores, podem-se citar o Microsoft Internet Explorer e o 
Mozilla Firefox. 

 
 

 
QUESTÃO 15 

 
A respeito de layouts de slides no MS PowerPoint 2007, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 
A) Muitos layouts incluem espaços reservados de "conteúdo", que podem ser usados 

para texto ou elementos gráficos, como o layout “Título e Conteúdo”. 
B) Um novo layout de slide pode ser criado, a partir do modo exibição "Slide Mestre", 

selecionando o botão "Inserir Layout". 
C) Um layout pode ser editado ou renomeado, a partir do slide mestre. 
D) Quando se abre uma apresentação em branco no Power Point, o layout padrão é 

denominado “Slide de Título”. Este layout não pode ser modificado no primeiro 
slide da apresentação. 
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QUESTÃO 16 
 

Sobre o Microsoft Excel 2007 em português, analise as afirmações abaixo. 
 

1. A célula com a fórmula “=SE(A1>B1;”Aluno Aprovado”;”Aluno Reprovado”)” 
apresentará como conteúdo o texto “Aluno Reprovado”,  quando o valor presente 
na célula A1 for maior do que o valor presente na célula B1. 

2. A fórmula “=ABS(NUM)” retorna o valor absoluto de NUM, ou seja, caso 
“NUM=10”, o retorno será 10 e, caso “NUM=-10”, o retorno também será 10. 

3. A fórmula “=$A$4+A5” indica que o resultado da soma das duas células deverá 
receber a formatação de Moeda, por exemplo, R$, para indicar um valor em 
moeda brasileira. 

4. A fórmula “=DIATRABALHOTOTAL(DATA(2012;9;22);DATA(2012;10;15))” retorna 
o número de dias úteis existentes entre o dia 22 de setembro de 2012 e o dia 15 
de outubro de 2012, sem levar em consideração os feriados. 

 
Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmativas corretas. 
 

A) 1 e 2. 
B) 2 e 4. 
C) 1 e 3. 
D) 3 e 4. 
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REGIME JURÍDICO ÚNICO (RJU) 
 

 
 

QUESTÃO 17 
 
 
 

Sobre a reintegração no serviço público, é correto afirmar que 
 
A) é a reinvestidura do servidor estável ou não estável no cargo anteriormente 

ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada  sua 
demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as 
vantagens. 

B) encontrando-se provido o cargo,  seu eventual ocupante será posto em 
disponibilidade. 

C) na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará como excedente, até  
sua aposentadoria. 

D) é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no 
cargo resultante de sua transformação, quando invalidada  sua demissão por 
decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. 

 
 

 
QUESTÃO 18 

 
 

Quanto às reposições e indenizações ao erário, é INCORRETO afirmar que 
 
A) as atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente comunicadas ao 

servidor ativo, aposentado ou  pensionista, para pagamento, no prazo máximo de 
sessenta dias, podendo ser parceladas. 

B) o valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a dez por cento 
da remuneração, provento ou pensão. 

C) quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do 
processamento da folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única 
parcela. 

D) na hipótese de os valores recebidos em decorrência de cumprimento de decisão 
liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou 
rescindida, serão  atualizados até a data da reposição. 
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QUESTÃO 19 
 
 
 

Sobre o auxílio moradia do servidor, podemos afirmar que ocorrerá, EXCETO, 
quando 
 
A) não existir imóvel funcional disponível para uso do servidor. 
B) o cônjuge ou companheiro do servidor não ocupar imóvel funcional. 
C) o servidor, seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, 

promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no 
Município onde for exercer o cargo, nos vinte e quatro meses que antecederem  
sua nomeação. 

D) nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receber auxílio-moradia.  
 
 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 
 
 

O servidor será demitido nos seguintes casos, EXCETO: 
 

A) Abandono de cargo. 
B)  Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição. 
C) Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 
D) Reprovação no estágio probatório. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 
 

O Projeto de Reforma Sanitária tem por base um Estado democrático de 
direito, responsável pelas políticas sociais e, consequentemente, pela saúde. 

 
A principal proposta da Reforma Sanitária é 

 
A) a descentralização político-administrativa para os Estados, Distrito Federal e  

Municípios. 
B) a igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer 

natureza. 
C) a participação da população, por meio de organização representativa. 
D) a defesa da universalização das políticas sociais e a garantia dos direitos sociais. 

 
 

QUESTÃO 22 
 

De acordo com os “Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na 
Saúde” (2009), a equipe de saúde e(ou) empregadores  frente às condições de 
trabalho e(ou) falta de conhecimento das competências do assistente social  tem 
requisitado diversas ações aos profissionais, EXCETO: 

 
A) Identificação de vagas em outras unidades nas situações de necessidade de 

transferência hospitalar. 
B) Criação de protocolos e rotina de ação que possibilitem a organização, 

normatização e sistematização do cotidiano do trabalho profissional. 
C) Encaminhamento de providências e prestação de orientação social a indivíduos, 

grupos e população. 
D) Estímulo à participação dos usuários e trabalhadores de saúde nos diversos 

movimentos sociais. 
 
 

QUESTÃO 23 
 

      
De acordo com os “Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na 

Saúde”, os assistentes sociais têm sido chamados para viabilizar, com outros 
trabalhadores da saúde, a Política Nacional de Humanização, pois essa envolve 
aspectos amplos que vão desde a operacionalização de um processo político de 
saúde, calcado em valores como garantia dos direitos sociais, compromisso social e 
saúde, até revisão das práticas de assistência e gestão. 

  
Entretanto, a humanização é uma temática que aparece com ênfase no final de 

1990 e início dos anos 2000, tendo conseguido legitimidade, a partir 
 

A) do Seminário Nacional de Serviço Social na Saúde. 
B) da 8ª Conferência Nacional de Saúde. 
C) do II Encontro Nacional de Conselheiros de Saúde. 
D) da 11ª Conferência Nacional de Saúde. 
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QUESTÃO 24 
 

Em relação aos direitos dos assistentes sociais, o artigo 2º do Código de Ética, 
assegura 

 
A) a defesa intransigente dos direitos humanos. 
B) o livre exercício das atividades inerentes à profissão. 
C) o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população. 
D) o exercício do Serviço Social sem discriminação. 
 
 

QUESTÃO 25 
 

Em “O Estudo Social em Perícias, Laudos e Pareceres Técnicos” – 
CFESS/2004, algumas considerações, a partir de um estudo realizado por meio da 
formação de um grupo de trabalho, revelaram como os assistentes sociais devem 
estar atentos às exigências profissionais, incluídas na realização do parecer social e 
na necessidade de definição de estratégia.  

 
A elaboração do parecer social não pode ser uma comprovação de informação 

e não deve possuir um caráter de fiscalização, pois esse parecer é um 
 

A) viabilizador de direitos. 
B) instrumento de comunicação com visibilidade da análise profissional. 
C) meio de expressar a competência do profissional. 
D) instrumento que se desdobra em diferentes campos de atuação. 
 

 
 
 
 

 QUESTÃO 26 
 

 
Segundo as considerações de Magalhães (2006), os relatórios apresentam 

diversidades entre si, seja no tocante ao conteúdo do texto, seja nos objetivos da 
mensagem que se vai transmitir.  

  
Assim, o relatório informativo contém 
 

A) relato detalhado da intervenção profissional com a utilização de instrumental. 
B) parecer profissional sobre a questão avaliada, necessariamente. 
C) aspectos relacionados a esclarecimentos, encaminhamentos e comunicação de 

procedimentos tomados. 
D) considerações que extrapolam o descritivo e situam-se na análise feita. 
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QUESTÃO 27 
 

Na Constituição Federal, artigo 198, Seção II – Da Saúde, as ações e serviços 
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

 
A) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie. 
B) Universalidade da cobertura e do atendimento. 
C) Acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção e recuperação 

da saúde. 
D) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 
 

 
QUESTÃO 28 

 
De acordo com o Artigo 227, parágrafo 1º da Constituição Federal, o Estado 

promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente e 
do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas 
específicas e obedecendo à  

 
A) aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência 

materno-infantil. 
B) destinação de recursos federais, estaduais e municipais para atendimento de 

crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. 
C) destinação de recursos do orçamento da seguridade social para aquelas famílias  

que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção. 
D) aplicação de recursos públicos destinados às famílias em situação de risco social. 
  
 
 

QUESTÃO 29 
 

De acordo com os “Parâmetros para a atuação de Assistentes Sociais na 
Saúde”, as principais ações a serem desenvolvidas pelo assistente social são, 
EXCETO: 
 
A) prestar orientações (individuais e coletivas) e/ou encaminhamentos quanto aos 

direitos sociais da população usuária, no sentido de democratizar as informações. 
B) identificar a situação socioeconômica (habitacional, trabalhista e previdenciária) e 

familiar dos usuários, com vistas à construção do perfil socioeconômico,  para 
possibilitar a formulação de estratégias de intervenção. 

C) realizar abordagem individual e/ou grupal, tendo por objetivo trabalhar os 
determinantes sociais da saúde dos usuários, familiares e acompanhantes. 

D) registrar, quando possível, os atendimentos sociais no prontuário com objetivo de 
formular estratégias de intervenção profissional e subsidiar a equipe de saúde 
quanto as informações sociais dos usuários, sem a preocupação de resguardar as 
informações sigilosas. 
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QUESTÃO 30 
 

 
Guerra (2007) pontua que, para desvendar a realidade institucional, um 

conjunto de saberes de diferentes graus deve ser acionado: os fundamentos da ordem 
social; a formação sócio-histórica dos países e regiões; a conjuntura econômica-social 
atual; o contexto institucional e as relações de poder presentes; os interesses em 
disputas; as forças sociais que estes interesses representam; o que se quer atingir; os 
instrumentos que permitem o alcance dos objetivos; as táticas e estratégias a serem 
utilizadas, bem como quando e onde, dentre outras.  

 
Assim, cabe ao assistente social fundamentar-se  

 
A) na elaboração de uma direção social estratégica para sua profissão. 
B) na mediação privilegiada do exercício profissional. 
C) em saberes explicativos e em saberes interventivos. 
D) em necessidades imediatas e heterogêneas das classes sociais. 

 
 

QUESTÃO 31 
 

Assinale a alternativa que NÃO constitui direito social previsto no artigo 6º da 
Constituição Federal. 

 
A) Segurança. 
B) Trabalho. 
C) Assistência aos desamparados. 
D) Salário mínimo. 

 
 

QUESTÃO 32 
 

Minayo (1994) considera que, quando se escreve um projeto, mapeia-se de 
forma sistemática um conjunto de recortes. Está-se definindo uma cartografia de 
escolhas para abordar a realidade. Esta etapa de reconstrução da realidade, 
entendida como definição de um objeto de conhecimento científico e as maneiras para 
investigá-lo, traz em si muitas dimensões. 

 
Ao elaborar um projeto científico, lida-se, ao mesmo tempo, com dimensões 

que estão interligadas, EXCETO: 
 
 

A) Dimensão técnica. 
B) Dimensão exploratória. 
C) Dimensão ideológica. 
D) Dimensão científica. 
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QUESTÃO 33 
 

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à 
saúde, à previdência e à assistência social. 

 
Segundo o Art.194, Parágrafo único da Constituição Federal, compete ao 

Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base em  
 

A) uniformidade da base do financiamento. 
B) habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção de 

sua integração à vida comunitária. 
C) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 
D) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 

tripartite, com participação da sociedade civil. 
 

QUESTÃO 34 
 

De acordo com o que prevê a Constituição Federal no Capítulo II Da 
Seguridade Social, em relação à saúde, à previdência e à assistência social, marque V 
(verdadeiro) ou  F (falso), para as afirmativas abaixo. 

 
(    ) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes 

comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, por meio de 
processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de 
suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. 

(    ) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. 

(    ) A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta, 
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da 
União. 

(    ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
 

A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

A) V,F,V,F. 
B) F,F,V,V. 
C) F,V,V,V 
D) V,F,F,V. 
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QUESTÃO 35 
 

Martinelli (1999) considera que o movimento de reconceituação, iniciado em 
1965, propõe um novo significado ao Serviço Social, questionando o neopositivismo 
das ciências sociais e preconizando instrumentos mais eficazes para conhecimento e 
intervenção na realidade, a partir de uma 

     
A) dimensão metodológica acerca de uma  leitura crítica do contexto  a ser 

trabalhado. 
B) análise teórico-crítica da sociedade  na sua historicidade. 
C) dimensão político-ideológica expressa em práticas de cunho mais crítico. 
D) prática apropriada de uma perspectiva teórico-metodológica.  

 
 
 

QUESTÃO 36 
 

 
Nos Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde (CFESS, 

2009), os Assistentes sociais mais do que nunca, estão desafiados a encarar 
a_____________________, das políticas públicas e consubstanciar um trabalho no 
cotidiano e na ________________ com outros sujeitos que partilhem destes princípios 
– que faça frente ao __________________, já que este macula direitos e conquistas 
defendidos pelas suas entidades representativas nos seus fóruns e inscritos nas 
legislações normativas da profissão. 
 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas acima.  
 
A) defesa da democracia   -    articulação   -   projeto neoliberal. 
B) ampla autonomia   -    efetivação    -   pós-modernidade. 
C) quotidianidade  -    perspectivas    -   pluralismo e ecletismo. 
D) sociabilidade    -    reconstrução    -   movimento de reconceituação. 

 
 

QUESTÃO 37 
 

 
Sobre o estudo e a elaboração do parecer social, em conformidade com a 

publicação do CFESS, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) O estudo socioeconômico deverá ser encaminhado aos setores solicitantes, a fim 
de subsidiar uma decisão. 

B)  A elaboração do parecer social deve ter por base a observação e a realização do 
estudo socioeconômico  de uma da situação.  

C) Ao levantar os elementos constitutivos para emissão do parecer social, devem-se 
levar em consideração as representações, os valores e os significados presentes 
no contexto sociocultural, onde o usuário desenvolve relações sociais e de 
convivência. 

D) O parecer social deve exprimir a opinião profissional sobre a referida situação em 
consonância com o objetivo que gerou a solicitação do parecer. 
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QUESTÃO 38 

 
 

De acordo com Iamamoto (1999), um dos maiores desafios que o Assistente 
social vive no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e 
construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a 
partir de demandas emergentes no cotidiano.  

 
Nesse sentido, é correto afirmar que o Assistente social deve  

 
A) estar atento à importância do engajamento político das categorias que atuam na 

área social. 
B) ter conhecimento acerca da burocracia institucional, dos direitos dos usuários e, 

sem dúvida, da possibilidade de viabilização de direitos. 
C) ser propositivo e não só executivo. 
D) ter conhecimentos que contemplem o conjunto dos fundamentos da profissão. 

 
 
 

QUESTÃO 39 
 

 
Iamamoto (1999) afirma que o Serviço Social é considerado como uma 

especialização do trabalho e que a atuação do assistente social é uma manifestação 
de seu trabalho, inscrito no âmbito da  

 
A) democratização das informações e transparência no uso de recursos e ações do 

governo. 
B) descentralização com controle social democrático. 
C) produção e reprodução da vida social. 
D) democracia de massas x democracia restrita. 
 

 
QUESTÃO 40 

 
 

O Código de Ética Profissional (1993) apresenta ferramentas fundamentais 
para a atuação profissional do Assistente social no cotidiano, ao considerar como 
princípio(s): 
 
A) A organização e a repercussão efetiva da ética nos movimentos reivindicatórios. 
B) A opção por um projeto profissional, vinculado ao processo de construção de uma 

nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe etnia e gênero. 
C) O compromisso com a emancipação e a plena expansão dos indivíduos e 

movimentos sociais. 
D) A democratização das informações e efetivação da garantia dos direitos sociais. 
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