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torna possível o diálogo, ao criar um espaço de
discussão num contexto de civilidade democrática,
no qual o outro lado também é ouvido.
A racionalidade não dialogada é estreita, já
que todos nós temos muitos condicionantes, que
configuram o nosso modo de ver o mundo. Sozinhos,
nunca somos totalmente isentos, temos sempre um
determinado viés. Numa época de incertezas sobre o
futuro da mídia, aí está um dos grandes diferenciais
de um jornal em relação ao que simplesmente é
publicado na rede.
Imprensa e internet não são mundos
paralelos: comunicam-se mutuamente, o que é
benéfico a todos. No entanto, seria um
empobrecimento democrático para um país se a
primeira página de um jornal fosse simplesmente o
reflexo da audiência virtual da noite anterior. Nunca
foi tão necessária uma ponderação serena e coletiva
do que será manchete no dia seguinte.
O perigo da internet não está propriamente
nela. O risco é considerarmos que, pelo seu sucesso,
todos os outros âmbitos devam seguir a sua mesma
lógica, predominantemente quantitativa. O mundo
contemporâneo, cada vez mais intensamente
marcado pelo virtual, necessita também de outros
olhares, de outras cores. A internet, mesmo sendo
plural, não tem por que se tornar um monopólio.

CONHECIMENTOS GERAIS I
– Língua Portuguesa
Leia o texto abaixo e respondas às questões
propostas.
Internet e a importância da imprensa
Este artigo não é sobre a pornografia no
mundo virtual nem tampouco sobre os riscos de as
redes sociais empobrecerem o relacionamento
humano. Trata de um dos aspectos mais festejados
da internet: o empowerment (“empoderamento”,
fortalecimento) do cidadão proporcionado pela
grande rede.
É a primeira vez na História em que todos, ou
quase todos, podem exercer a sua liberdade de
expressão, escrevendo o que quiserem na internet.
De forma instantânea, o que cada um publica está
virtualmente acessível aos cinco continentes. Tal fato,
inimaginável décadas atrás, vem modificando as
relações sociais e políticas: diversos governos
caíram em virtude da mobilização virtual, notícias
antes censuradas são agora publicadas na rede, etc.
Há um novo cenário democrático mais aberto, mais
participativo, mais livre.
E o que pode haver de negativo nisso tudo? A
facilidade de conexão com outras pessoas tem
provocado um novo fenômeno social. Com a internet,
não é mais necessário conviver (e conversar) com
pessoas que pensam de forma diferente. Com
enorme facilidade, posso encontrar indivíduos
“iguais” a mim, por mais minoritária que seja a minha
posição.
O risco está em que é muito fácil aderir ao seu
“clube” e, por comodidade, quase sem perceber, ir se
encerrando nele. Não é infrequente que dentro dos
guetos, físicos ou virtuais, ocorra um processo que
desemboca no fanatismo e no extremismo.
Em razão da ausência de diálogo entre
posições diversas, o ativismo na internet nem sempre
tem enriquecido o debate público. O empowerment
digital é frequentemente utilizado apenas como um
instrumento de pressão, o que é legítimo
democraticamente, mas, não raras vezes, cruza a
linha, para se configurar como intimidação, o que já
não é tão legítimo assim...
A internet, como espaço de liberdade, não
garante por si só a criação de consensos nem o
estabelecimento de uma base comum para o debate.
Evidencia-se, aqui, um ponto importante. A
internet não substitui a imprensa. Pelo contrário, esse
fenômeno dos novos guetos põe em destaque o
papel da imprensa no jogo democrático. Ao
selecionar o que se publica, ela acaba sendo um
importante moderador do debate público. Aquilo que
muitos poderiam ver como uma limitação é o que

(CAVALCANTI, N. da Rocha. Jornal “O Estado de S. Paulo”,
12/05/14, com adaptações.)

Questão 01

De acordo com o texto, em relação à internet, a
importância da imprensa está direcionada
essencialmente:
A) ao papel no jogo democrático, como moderador
do debate público, tornando possível o diálogo e
criando espaços de discussão em contexto de
civilidade.
B) à criação de um novo cenário democrático que
permita a todos uma participação mais livre e
aberta.
C) à busca de consensos nos debates virtuais para
que se reverta a situação de ausência de diálogo
na internet.
D) ao esforço no sentido de levar a internet, uma
tecnologia de comunicação instantânea,
extremamente plural, a se tornar um monopólio.
E) à eliminação do risco de que o uso da internet leve
a um processo que desemboque no fanatismo e
no extremismo.
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Questão 02

Questão 04

Ao tratar do “empowerment” do cidadão
proporcionado pela grande rede, o texto faz
referência não só a aspectos positivos, mas também
a riscos da internet. Entre estes está o risco de a
internet:

Leia com atenção as orações abaixo, extraídas do
segundo parágrafo do texto:

A) configurar-se como um grande “clube” ao qual os
usuários, por comodidade, quase sem perceber,
se tornem associados.
B) levar as pessoas a se isolarem em seu mundo
particular, impossibilitando o diálogo e
empobrecendo o debate público.
C) condicionar o modo de ver o mundo numa direção
única, ampliando as margens de possibilidade de
diálogo entre as pessoas.
D) modificar as relações sociais e políticas,
derrubando governos, em virtude da mobilização
virtual, e divulgando notícias antes censuradas.
E) vir a tornar-se centralizadora, impondo-se a
outras formas de comunicação, em que pese sua
natureza diversificada.

II. “Há um novo cenário democrático mais aberto,
mais participativo, mais livre.”

I. “Tal fato, inimaginável décadas atrás, vem
modificando as relações sociais e políticas...”

De acordo com o contexto em que as duas orações
ocorrem, pode-se afirmar que a oração do item II
exprime, em relação à oração do item I, o sentido de:
A)
B)
C)
D)
E)

consequência.
comparação.
finalidade.
causa.
concessão.

Questão 05

“Com enorme facilidade, posso encontrar indivíduos
‘iguais’ a mim, por mais minoritária que seja a minha
posição.” (§ 3)

Questão 03

Pelas características de organização do discurso, a
respeito do texto pode-se afirmar que se trata de uma:

Das modificações feitas na redação do período
transcrito acima, aquela em que houve flagrante
alteração do sentido original é:

A) dissertação de caráter expositivo, pois explica,
reflete e avalia ideias de modo objetivo, com
intenção de informar ou esclarecer.
B) narração, por reportar-se a fatos ocorridos em
determinado tempo e lugar, envolvendo
personagens, numa relação temporal de
anterioridade e posterioridade.
C) dissertação de caráter argumentativo, pois faz a
defesa de uma tese com base em argumentos,
numa progressão lógica de ideias, com o objetivo
de persuasão.
D) descrição, por retratar uma realidade do mundo
objetivo a partir de caracterizações, pelo uso
expressivo de adjetivos.
E) expressão injuntiva, por indicar como realizar uma
ação, utilizando linguagem simples e objetiva,
com verbos no modo imperativo.

A) Mesmo sendo minoritária a minha posição, com
enorme facilidade, posso encontrar indivíduos
“iguais” a mim.
B) Malgrado ser minoritária a minha posição, com
enorme facilidade, posso encontrar indivíduos
“iguais” a mim.
C) Com enorme facilidade, posso encontrar
indivíduos “iguais” a mim, porquanto seja
minoritária a minha posição.
D) Com enorme facilidade, posso encontrar
indivíduos “iguais” a mim, ainda que seja
minoritária a minha posição.
E) Em decorrência de minha posição ser minoritária,
com enorme facilidade, posso encontrar
indivíduos “iguais” a mim.
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Questão 06

Questão 09

Ao empregar a construção “Não é infrequente que
dentro dos guetos, físicos ou virtuais, ocorra um
processo que desemboca no fanatismo e no
extremismo.”, o autor quis dizer que a ocorrência
dentro dos guetos, físicos ou virtuais, de um processo
que desemboca no fanatismo e no extremismo é:
A)
B)
C)
D)
E)

“A internet, mesmo sendo plural, não tem POR QUE
se tornar um monopólio.” (§ 10)
Na frase acima, o termo em destaque está
corretamente grafado, com os elementos separados.
Considerando-se que, de acordo com o contexto, o
referido termo pode apresentar diferentes formas de
grafia, pode-se afirmar que, das frases abaixo, a
única correta é:

rara.
incomum.
contumaz.
pouco regular.
bastante ocasional.

A) A imprensa condenou o político por que este teria
agido de forma antiética.
B) Já se sabe porquê a imprensa condenou o
político.
C) Por quê a imprensa condenou o político?
D) As razões por que a imprensa condenou o político
não foram esclarecidas.
E) É importante saber porque a imprensa condenou
o político.

Questão 07

“Em razão da ausência de diálogo entre posições
diversas, o ativismo na internet nem sempre tem
enriquecido o debate público.” (§ 5)
De acordo com o período transcrito acima, o ativismo
na internet nem sempre tem enriquecido o debate
público:

Questão 10

“Trata de um dos aspectos mais festejados da
internet...” (§ 1)

A) tanto quanto tem estado ausente o diálogo entre
posições diversas.
B) não obstante a ausência de diálogo entre
posições diversas.
C) a despeito da ausência de diálogo entre posições
diversas.
D) vista a ausência de diálogo entre posições
diversas.
E) à medida que está ausente o diálogo entre
posições diversas.

De acordo com a sintaxe do texto, o termo em função
de sujeito em relação ao verbo da oração transcrita
acima é:
A)
B)
C)
D)
E)

“o relacionamento humano.”
“Este artigo.”
“a pornografia.”
“no mundo virtual.”
“o empowerment.”

Questão 08

“...ao criar um espaço de DISCUSSÃO...” (§ 7)
No trecho acima, o termo em destaque está
corretamente grafado com SS. Das opções abaixo,
aquela em que os três vocábulos também são
escritos com SS é:
A)
B)
C)
D)
E)

submi__ão / exce__ão / sece__ão.
posse__ão / compre__ão / obse__ão.
intromi__ão / emi__ão / encena__ão.
ere__ão / progre__ão / opre__ão.
viola__ão / suce__ão / admi__ão.
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CONHECIMENTOS GERAIS II

Questão 13

Observe a seguir a imagem parcial de um quadro
exibido na página inicial de um site na internet.

– Informática
Questão 11

No Microsoft Office Excel, o intervalo de dados de um
gráfico é representado da seguinte forma:
='Planejador orçamentário'!$D$13:$E$15

Ao posicionar o cursor do mouse sobre Licitações, é
exibida, no rodapé do seu navegador, a informação
www.xyz.com.br/licitacoes, que indica que
Licitações:

Sobre essa informação, é correto afirmar:
A) O título do gráfico é “Planejador Orçamentário”.
B) As 13 primeiras linhas da coluna D correspondem
à ordenada.
C) As 15 primeiras linhas da coluna E correspondem
à abscissa.
D) O gráfico foi criado com os valores contidos no
intervalo de dados de D13 a E15 da planilha
“Planejador Orçamentário”.
E) A cifra $ indica que os dados contidos no gráfico
são valores monetários.

A) é um caminho da rede de uma intranet.
B) é um arquivo PDF que pode ser baixado para seu
computador (download).
C) é um link para uma página HTML, chamada
Licitacoes.
D) é uma página certificada por uma entidade
de segurança.
E) é uma página com restrição de acesso.

Questão 14

Questão 12

Sobre manipulação de mensagens em aplicativos de
correio eletrônico, é correto afirmar que:

A área do Windows para mostrar notificações sobre
eventos como email de entrada e conectividade de
rede se localiza:
A)
B)
C)
D)
E)

A) somente mensagens lidas podem ser movidas
para outras pastas.
B) ao excluir uma mensagem, ela é removida
definitivamente da Caixa de Correio Eletrônico.
C) mensagens enviadas com sucesso são
armazenadas na Caixa de Saída.
D) m e n s a g e n s , q u a n d o r e c e b i d a s , s ã o
armazenadas em sua Caixa de Entrada como não
lidas.
E) para se criar pastas em sua Caixa de Correio
Eletrônico é preciso solicitar autorização do
administrador de sistema.

no lado direito da Barra de Tarefas.
no lado esquerdo da Barra de Tarefas.
no Painel de Controle.
no Menu Iniciar.
na Área de Trabalho.
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Questão 15

Questão 18

A tecla de atalho ou combinação de teclas para
localização rápida de textos numa página HTML
exibida num navegador da Internet é:
A)
B)
C)
D)
E)

Observe a seguir a área selecionada na tabela de
2 colunas criada no Microsoft Office Word.

ENTER
CTRL + F
CTRL + P
Page Down
Page Up

Questão 16

Observe a seguir a imagem parcial do Microsoft
Office Excel.

Ao clicar na tecla DEL:
A)
B)
C)
D)
E)

as informações da linha são apagadas.
a linha é excluída da tabela.
a tabela é excluída do documento.
o texto “Cadernos” é apagado.
a célula contendo o texto “Cadernos” é removida
da tabela.

Questão 19

A imagem
representa:
A)
B)
C)
D)
E)

, presente nas células C24, D24 e E24,

Considerando a configuração padrão das aplicações
de correio eletrônico, a forma comumente utilizada
para diferenciar emails não lidos de emails lidos é o
recurso:

um comentário.
uma classificação.
um agrupamento.
um hyperlink.
um filtro.

A) mensagem em Caixa Alta.
B) mensagem em negrito.
C)

Questão 17

No Microsoft Office Word, o recurso recomendado
para criar, da forma mais eficiente, um documento
contendo as informações que se repetem em cada
versão e adicionar espaços reservados para as
informações individuais é:
A)
B)
C)
D)
E)

D)
E)

Tabela.
Referência Cruzada.
Correspondências.
Revisão.
Macro.

Questão 20

Arquivos com extensão zip representam arquivos:
A)
B)
C)
D)
E)
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ocultos.
criptografados.
contaminados por vírus.
temporários.
compactados.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO I

Questão 24

A alienação de bens imóveis da administração
pública, conforme previsto na Lei nº 8.666/1993,
dependerá de avaliação prévia e, via de regra, de
licitação na modalidade:

– Noções de Direito Administrativo
Questão 21

Ente administrativo autônomo, criado por lei
específica, com personalidade jurídica de Direito
Público interno, patrimônio próprio e atribuições
estatais específicas. Esse é o conceito de:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Empresa Pública.
Sociedade de Economia Mista.
Fundação.
Autarquia.
Concessionária.

Questão 25

Segundo o artigo 37 da Constituição Federal, a
administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes
princípios:

Questão 22

Em relação às Sociedades de Economia Mista,
assinale a alternativa correta.

A) legalidade, proporcionalidade, eficiência,
pessoalidade e razoabilidade.
B) impessoalidade, moralidade, proporcionalidade,
razoabilidade e legalidade.
C) moralidade, legalidade, impessoalidade,
eficiência e publicidade.
D) publicidade, proporcionalidade, razoabilidade,
eficiência e impessoalidade.
E) eficácia, razoabilidade, proporcionalidade,
legalidade e moralidade.

A) São criadas mediante lei específica.
B) Possuem personalidade jurídica de Direito
Público.
C) Regem-se pelas normas das sociedades
mercantis.
D) São criadas exclusivamente para exercer
atividade econômica.
E) Gozam de privilégios fiscais não extensivos ao
setor privado.
Questão 23

Questão 26

Hely Lopes Meirelles, ao doutrinar acerca de um
princípio da administração pública, afirma: “na
administração pública não há liberdade nem vontade
pessoal. Enquanto na administração particular é lícito
fazer tudo o que a lei não proíbe, na administração
pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.” A
qual princípio o referido doutrinador se refere?
A)
B)
C)
D)
E)

concorrência.
convite.
leilão.
tomada de preços.
concurso.

As obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, alienações, concessões, permissões e
locações da administração pública, quando
contratadas com terceiros, serão, via de regra,
precedidas de:
A)
B)
C)
D)
E)

Moralidade.
Legalidade.
Publicidade.
Eficiência.
Impessoalidade.

07

aprovação pelo Poder Legislativo.
parecer favorável do Ministério Público.
licitação.
aprovação do Tribunal de Contas da União.
análise do Poder Judiciário.

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 27

Questão 31

De acordo com a Lei nº 8.666/1993, especificamente
em seu artigo 6º, “toda atividade destinada a obter
determinada utilidade de interesse para a
Administração” considera-se:
A)
B)
C)
D)
E)

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar
edital de licitação por irregularidade na aplicação da
Lei nº 8.666/1993. Para tanto, o pedido deve ser
protocolado quantos dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação?

serviço.
obra.
compra.
execução direta.
execução indireta.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 28

Questão 32

Nos termos da Lei nº 8.666/1993, os seguintes tipos
de licitação – menor preço, melhor técnica, melhor
técnica e preço e maior lance ou oferta – aplicam-se a
todas as modalidades de licitação, EXCETO para a
modalidade:
A)
B)
C)
D)
E)

A modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico,
científico ou artístico, mediante a instituição
de prêmios ou remuneração aos vencedores,
denomina-se:

concorrência.
concurso.
convite.
leilão.
tomada de preços.

A)
B)
C)
D)
E)

O contrato administrativo, cujo escopo seja a
prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, poderá ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos, objetivando obter
preços e condições mais vantajosas para a
administração pública. Os contratos administrativos
para tal finalidade poderão ser prorrogados,
desconsiderando qualquer excepcionalidade
conferida pela Lei nº 8.666/1993, observado o prazo
limite de:

Nos termos da Lei nº 8.666/1993, na concorrência
para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação
limitar-se-á à comprovação do recolhimento da
quantia correspondente a qual porcentagem do valor
da avaliação?
5 % (cinco por cento)
10 % (dez por cento)
15 % (quinze por cento)
20 % (vinte por cento)
25 % (vinte e cinco por cento)

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 30

A modalidade de licitação entre quaisquer
interessados que, na fase inicial de habilitação
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos
de qualificação exigidos no edital para execução de
seu objeto, denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

concorrência.
convite.
concessão.
concurso.
dispensa.

Questão 33

Questão 29

A)
B)
C)
D)
E)

1 (um) dia
2 (dois) dias
3 (três) dias
4 (quatro) dias
5 (cinco) dias

12 (doze) meses
24 (vinte e quatro) meses
36 (trinta e seis) meses
48 (quarenta e oito) meses
60 (sessenta) meses

pregão.
leilão.
concorrência.
convite.
concurso.
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Questão 34

Questão 38

No Direito Administrativo, a faculdade que possui a
administração pública de punir internamente as
infrações funcionais dos servidores e demais
pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da
Administração denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

A categoria ontológica que faz parte do real, que
entretece a realidade, ou seja, a categoria cujas
totalidades parciais da realidade se articulam entre si
e com outros sistemas, denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

Poder de polícia.
Poder hierárquico.
Poder disciplinar.
Poder regulamentar.
Poder vinculado.

mediação.
teleologia.
cotidiano.
alienação.
práxis.

Questão 39
Questão 35

Nas ações socioeducativas realizadas no processo
de trabalho do assistente social junto a indivíduos,
grupos ou famílias, o planejamento requer, além do
conhecimento das demandas e/ou das necessidades
dos usuários, o:

Para distribuir e escalonar as funções de seus
órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes,
estabelecendo a relação de subordinação entre os
servidores do seu quadro de pessoal, a
Administração se utiliza do Poder:
A)
B)
C)
D)
E)

A) controle sobre o convívio familiar e laboral do
usuário.
B) estabelecimento de objetivos estatais e patronais.
C) conhecimento do espaço institucional e do
território do usuário.
D) ordenamento sociofamiliar do grupo atendido.
E) posicionamento profissional de neutralidade
necessário para definir os objetivos.

disciplinar.
hierárquico.
de polícia.
regulamentar.
discricionário.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO II
– Serviço Social

Questão 40

Questão 36

Considerando a atuação profissional crítica do
assistente social, o conjunto articulado de
instrumentos e técnicas utilizados denomina-se:

O projeto profissional atual do serviço social brasileiro
é resultado de um redimensionamento ocorrido no
interior da profissão nas últimas décadas. O desafio
contemporâneo posto aos assistentes sociais em
torno desse projeto é:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

dissociá-lo das dimensões legais.
torná-lo um guia efetivo.
operacionalizá-lo no lastro conservador.
aprofundá-lo sob a ética tomista.
implementá-lo junto às outras profissões.

Questão 41

No exercício profissional do assistente social,
desenvolvem-se tanto os processos investigativos
sobre a realidade social, quanto as balizas
orientadoras para as ações profissionais, através da:

Questão 37

No processo de trabalho do assistente social, as
diversas expressões da questão social constituem:
A)
B)
C)
D)
E)

tecnicismo.
instrumental.
prática.
intervenção.
referencial.

A)
B)
C)
D)
E)

instrumentos.
meios de trabalho.
trabalho.
matéria-prima.
meios de produção.
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teorização do conteúdo.
planificação rígida.
flexibilização dos serviços.
sistematização da intervenção.
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Questão 42

Questão 45

Ao atuar em equipe interdisciplinar, em consonância
com o Código de Ética Profissional, a opinião técnica
do assistente social sobre o objeto de intervenção
conjunta deve:

Na ação indireta do Estado na produção de serviços
públicos, os estados e municípios têm adotado
variadas modalidades de terceirização – através de
empresas ou ONGs – tanto para a contratação de
profissionais quanto para a prestação de serviços
socioassistenciais. Tal mecanismo:

A) ser abrangente suficiente, de forma a abarcar
todas as áreas do conhecimento.
B) apresentar um teor interdisciplinar contendo
informações das demais áreas.
C) ter por escopo todas as áreas partícipes da
intervenção.
D) priorizar, em cada área, informações de cunho
subjetivo.
E) destacar a sua área de conhecimento
separadamente.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 46

O trabalho com família na atualidade vem adquirindo
centralidade no conjunto das políticas sociais. Nesse
contexto, o reforço da abordagem familiar requer dos
assistentes sociais:

Questão 43

Contemporaneamente, os assistentes sociais vêm,
cada vez mais, sendo chamados a atuar no âmbito da
formulação e gestão das políticas públicas. Tal
inserção exige que seja realizado, por parte do
profissional, um cuidadoso planejamento institucional
que é expresso por meio de:
A)
B)
C)
D)
E)

tem como centralidade a lógica pública.
amplia as possibilidades estatais.
opera a cisão entre serviço e direito.
fortalece o movimento de classe.
favorece o controle de todo o processo.

A) uma retomada aos referenciais neotomistas.
B) o deslocamento dos conflitos societários para o
âmbito privado.
C) mediações profissionais disciplinadoras de
classe.
D) um cuidado para evitar a produção de regressões
conservadoras.
E) o desafio da reatualização do conservadorismo.

sistemas, benefícios e serviços.
planos, programas e projetos.
métodos, técnicas e instrumentos.
benefícios, programas e documentos.
intervenção, avaliação e retroalimentação.

Questão 47
Questão 44

O direito à proteção especial, estabelecido pela
Constituição Federal de 1988, abrange, entre outros
aspectos, a:

O cotidiano é o lugar em que se realiza a reprodução
social, por meio da reprodução dos indivíduos. As
determinações fundamentais da cotidianidade são:

A) garantia de acesso do trabalhador adolescente e
jovem à escola.
B) idade mínima de dezessete anos para admissão
ao trabalho.
C) formalização previdenciária infantojuvenil.
D) medida privativa da liberdade a partir dos onze
anos de idade.
E) garantia de pleno e formal sigilo na atribuição de
ato infracional.

A) historicidade, temporalidade e praticidade.
B) homogeneidade, objetividade e organicidade.
C) h e t e r o g e n e i d a d e , i m e d i a t i c i d a d e e
superficialidade extensiva.
D) temporalidade, heterogeneidade e sociabilidade.
E) superficialidade extensiva, individualidade e
temporalidade.
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Questão 48

Questão 51

A Constituição Federal de 1988 estabelece no
artigo 198 que as ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado a partir das
seguintes diretrizes:

Com certa constância, a mídia tem noticiado
situações de extrema indisciplina em escolas por todo
o país. Para que a indisciplina escolar seja
considerada ato infracional, conforme estabelecido
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº 8.069/1990), é necessário que a conduta:

A) universalização, igualdade de direitos e ampla
divulgação.
B) controle social, fiscalização e primazia do Estado.
C) prevenção, tratamento e profilaxia.
D) descentralização, atendimento integral e
participação da comunidade.
E) gestão, coparticipação e controle.

A) s e j a d e d e s c u m p r i m e n t o d a s n o r m a s
estabelecidas pela escola.
B) esteja especificada em cláusula do regimento
interno da escola.
C) seja descrita como crime ou contravenção penal.
D) seja denunciada no Juizado da Infância e
Juventude.
E) tenha ocorrido dentro do espaço escolar.

Questão 52

De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social,
é condição para os repasses dos recursos, aos
municípios, aos estados e ao Distrito Federal, a
efetiva instituição e funcionamento do:

Questão 49

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê
medidas aplicáveis aos pais e responsáveis nos
casos em que os direitos das crianças ou
adolescentes estejam sendo violados. Considerando
o estabelecido em lei:

A) Conselho de Assistência Social, do Fundo de
Assistência Social e do Plano de Assistência
Social.
B) Conselho Estadual de Assistência Social e dos
Conselhos Municipais de Assistência Social.
C) Programa de atenção primária e de seu respectivo
controle orçamentário.
D) Controle e do acompanhamento dos serviços,
programas e benefícios.
E) Programa de fiscalização e do acompanhamento
do Fundo de Assistência Social.

A) o tutor é inimputável nessas ocorrências.
B) a perda ou suspensão do poder familiar serão
decretadas judicialmente.
C) a colocação em abrigo implica em privação de
liberdade.
D) a carência de recursos materiais é motivo
prioritário para a suspensão do poder familiar.
E) a medida de Advertência só pode ser aplicada
após julgamento.

Questão 53
Questão 50

O Código de Ética Profissional do(a) Assistente
Social sofreu alterações aprovadas no 39º Encontro
Nacional do conjunto CFESS/CRESS (realizado em
setembro de 2010) dentre elas a numeração
sequencial dos princípios fundamentais do Código.
Essa alteração teve por objetivo:

O Conselho Tutelar é responsável pelos problemas
das crianças e dos adolescentes relacionados à
justiça social e compõe o sistema de garantias dos
direitos das crianças e dos adolescentes junto com:
A) família, instituições e aparato público.
B) CMDCA, CEDCA e CONANDA.
C) secretarias municipais de assistência social, de
educação e de saúde.
D) Conselhos de Direitos, Ministério Público e Poder
Judiciário.
E) Estado, entidades de atendimento e abrigos.

A) estabelecer uma hierarquia de importância entre
os diversos princípios.
B) orientar o exercício profissional do assistente
social.
C) propiciar um melhor entendimento do Código por
parte das outras categorias profissionais.
D) fomentar o debate no interior da categoria.
E) facilitar a identificação e o enquadramento dos
princípios violados nos recursos éticos.
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Questão 54

A fundamentação teórica do Código de Ética
Profissional do(a) Assistente Social está pautada em
uma:
A)
B)
C)
D)
E)

ontologia do ser social.
atividade criadora tipificada.
equidade e justiça social.
prática política.
ética reacionária.

Questão 55

O Projeto ético-político do serviço social apresenta
vários pressupostos e, tem como valor ético central
a(os):
A)
B)
C)
D)
E)

historicidade.
direitos humanos.
democracia.
equidade.
liberdade.
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