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Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife-
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, não 
sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova comple-
to e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.
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Conhecimentos Gerais (30 questões)

Português 12 questões

O texto abaixo deverá ser utilizado para responder as questões de 1 a 9.

O que você tem a ver com a corrupção?

Dann Toledo

Parágrafo 1 No dia 21 de abril de 2012, foi dado um minúsculo grande passo em direção à liberdade 
política em nosso país. O Dia do Basta, como a mobilização foi denominada, levou às ruas 
de todo o país milhares de pessoas. Em todos os estados da Federação, em diversas cida-
des, o povo saiu às ruas. Caras foram pintadas, músicas foram entoadas, faixas levantadas 
e assim foi dado um “peteleco” nas orelhas da nossa sociedade.

Parágrafo 2 Todavia, ainda não conseguimos alcançar a tão sonhada e utópica mudança em nosso 
cenário político. Ao pensarmos em corrupção, normalmente pensamos em escândalos 
com nossos legisladores e com os que ocupam os cargos executivos.

Parágrafo 3 Devemos levar em consideração que a corrupção, assim como a moralidade, começa 
dentro de nosso próprio self. Somos seres políticos e sociais, com isso, é nosso dever 
nos policiar em nossos pequenos atos para que assim possamos cobrar dos outros uma 
mudança que dantes já tenhamos, no mínimo, começado a internalizar.

Parágrafo 4 Todas as vezes que pedimos favores de formas obscuras, mesmo que pensamos não haver 
nada de mais nisso, estamos sim sendo corruptos. O nosso tão amado jeitinho brasileiro 
nada mais é do que uma forma de burlarmos o sistema de regras e, com isso, nos tornar-
mos aquilo que dizemos repudiar; corruptos.

Parágrafo 5 Uma campanha do Ministério Público, denominada “O que você tem a ver com a corrup-
ção?”, trata justamente sobre isso: como nossos atos mais simples e muitas vezes ditos 
inocentes e normais podem ser atos corruptos. Pedir que o guarda de trânsito libere o 
carro numa blitz mesmo estando irregular, levar um atestado médico no trabalho sem que 
realmente tenha estado doente, falar para um colega assinar a lista de presença no colégio, 
faculdade ou bater teu cartão no trabalho. Tudo isso nada mais é do que corrupção.

Parágrafo 6 Com tudo isso, se queremos realmente mudar o cenário de corrupção que toma conta do 
Brasil, devemos primeiro começar por nós mesmos, pelas nossas casas, pelos nossos atos!

Disponível em: <http://psicologia-ro.blogspot.com.br/2012/04/o-que-voce-tem-ver-com-corrupcao.html>. 
Acesso em: 28 maio 2014. (Adaptado)
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3. Assinale a alternativa que apresenta a reescrita cor-
reta da frase abaixo, do ponto de vista da norma culta 
da língua portuguesa, sem prejuízo do significado da 
frase extraída do texto.

“Devemos levar em consideração que a corrupção, 
assim como a moralidade, começa dentro de nosso 
próprio self.” (parágrafo 3)

a. ( ) A corrupção começa dentro de nosso próprio 
self, assim como devemos levar em considera-
ção a moralidade.

b. ( ) Começa dentro de nosso próprio self a cor-
rupção, cuja moralidade devemos levar em 
consideração.

c. ( ) O nosso próprio self deve ser considerado, 
uma vez que é ali que começam a corrupção e 
a moralidade.

d. ( X ) Assim como a moralidade, devemos levar em 
consideração que a corrupção começa dentro 
de nosso próprio self.

e. ( ) Ao considerar a corrupção, consideramos 
também a moralidade que começa dentro do 
nosso próprio self.

4. Considere as frases abaixo.

1. “Caras foram pintadas, músicas foram ento-
adas, faixas levantadas e assim foi dado um 
‘peteleco’ nas orelhas da nossa sociedade.” 
(parágrafo 1) – sentido conotativo.

2. “Todavia, ainda não conseguimos alcançar a tão 
sonhada e utópica mudança em nosso cenário 
político.” (parágrafo 2) – sentido conotativo.

3. “Todas as vezes que pedimos favores de for-
mas obscuras, mesmo que pensamos não 
haver nada de mais nisso, estamos sim sendo 
corruptos.” (parágrafo 4) – sentido denotativo.

4. “Tudo isso nada mais é do que corrupção.” 
(parágrafo 5) – sentido denotativo.

Identifique as frases que correspondem corretamente 
ao sentido que lhes foi indicado.

a. ( ) Apenas as frases 1 e 4.
b. ( ) Apenas as frases 2 e 3.
c. ( ) Apenas as frases 1, 2 e 3.
d. ( ) Apenas as frases 1, 2 e 4.
e. ( X ) Apenas as frases 1, 3 e 4.

1. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) com base no texto.

( ) A corrupção é um ato humano e, para acabar 
com ela, é preciso que todas as pessoas reve-
jam seus atos e atitudes.

( ) Não temos uma sociedade menos corrupta, 
porque nos é permitido burlar as regras do 
sistema.

( ) O Dia do Basta foi o dia do lançamento da 
campanha “O que você tem a ver com a 
corrupção?”.

( ) Há diferentes níveis de corrupção: as pessoas 
que ocupam cargos políticos são as menos 
corruptas.

( ) As pessoas que ocupam cargos no legislativo 
e no executivo são as responsáveis por todos 
os tipos de corrupção existentes em nossa 
sociedade.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) V – V – F – V – F
b. ( ) V – F – V – F – V
c. ( X ) V – F – F – F – F
d. ( ) F – V – F – F – V
e. ( ) F – F – V – V – F

2. Com base no texto, assinale a alternativa correta.

a. ( X ) Predominam no texto as opiniões do autor, 
mais do que os fatos por ele relatados.

b. ( ) A ideia principal do texto é mostrar que sem-
pre que acontece uma manifestação popular 
diminui o índice de corrupção no país.

c. ( ) O autor do texto faz um chamamento aos 
cara-pintadas para que participem das mani-
festações do Dia do Basta.

d. ( ) As palavras peteleco (parágrafo 1), self (pará-
grafo 3) e blitz (parágrafo 5) indicam as ações 
realizadas durante as manifestações no Dia do 
Basta.

e. ( ) A partir deste ano, o dia 21 de abril passará 
a se chamar Dia do Basta graças à mobili-
zação que ocorreu em todos os Estados da 
Federação.
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7. Analise as afirmativas abaixo.

1. No parágrafo 6, o demonstrativo isso exerce a 
função de elemento de coesão, pois contribui 
para a articulação do texto.

2. É possível substituir a expressão nosso próprio 
self (parágrafo 3) por nós mesmos sem prejuízo 
de sentido.

3. As palavras todavia (parágrafo 2), assim como 
(parágrafo 3) e justamente (parágrafo 5) 
podem ser, respectivamente, substituídas por 
contudo, da mesma forma que e exatamente, 
sem prejuízo de sentido.

4. Que é pronome relativo em “Pedir que o 
guarda de trânsito libere o carro numa blitz 
mesmo estando irregular (…)” (parágrafo 5).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

8. Analise as afirmativas abaixo.

1. A palavra corruptos (parágrafo 4) está no mas-
culino porque o autor do texto é um homem.

2. Justifica-se a ausência de crase em alcançar a 
tão sonhada (parágrafo 2) porque, neste con-
texto, o verbo alcançar não exige preposição.

3. Na frase “No dia 21 de abril de 2012, foi dado 
um minúsculo grande passo em direção à 
liberdade política em nosso país.” as palavras 
destacadas são numerais.

4. Se, no parágrafo 1, as palavras liberdade e ruas 
fossem substituídas por liberação e rua a crase 
seria facultativa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

5. Leia o excerto abaixo:

“Todas as vezes que pedimos favores de formas obs-
curas, mesmo que pensamos não haver nada de mais 
nisso, estamos sim sendo corruptos. O nosso tão 
amado jeitinho brasileiro nada mais é do que uma 
forma de burlarmos o sistema de regras e, com isso, 
nos tornarmos aquilo que dizemos repudiar; corrup-
tos.” (parágrafo 4)

Identifique as afirmativas corretas em relação ao 
excerto.

1. Há um erro de pontuação no excerto acima. 
O ponto e vírgula deve ser substituído pelos 
dois-pontos.

2. A palavra obscuras pode ser substituída por 
escuras, sem prejuízo de sentido.

3. Estão corretas as seguintes formas do verbo 
haver nos tempos futuro do pretérito, pretérito 
imperfeito do subjuntivo e futuro do presente, 
respectivamente: haveria – houvesse – haverá.

4. As palavras as, nosso e nos exercem, respec-
tivamente, as seguintes funções dentro das 
frases acima: preposição, pronome e pronome.

5. O excerto acima diz que os favores obscuros 
são uma maneira de adaptarmos o sistema 
de regras do jeitinho brasileiro sem sermos 
corruptos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

6. Assinale a alternativa em que o vocábulo à direita é 
sinônimo do termo transcrito do texto.

a. ( ) Entoadas (parágrafo 1) – orquestradas
b. ( X ) Utópica (parágrafo 2) – ideal
c. ( ) Policiar (parágrafo 3) – politizar
d. ( ) Repudiar (parágrafo 4) – reputar
e. ( ) Burlarmos (parágrafo 4) – revermos
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11. Leia o texto abaixo.

Combate à exploração sexual é tema de palestra

Os mecanismos jurídicos para a proteção da criança e 
do adolescente vítima de violência sexual e os caminhos 
para a responsabilização criminal do agressor foram 
temas discutidos na palestra do Promotor de Justiça 
da comarca de Abelardo Luz, Vinícius Secco Zoponi, no 
salão do Júri do Fórum do município. Estiveram presen-
tes, entre outros, educadores, psicólogos, assistentes 
sociais, conselheiros tutelares e equipe técnica da ins-
tituição de acolhimento local. O Promotor de Justiça 
foi a convite do Centro de Referência Especializada de 
Assistência Social (CREAS) do município.

Disponível em: < http://www.mpsc.mp.br>.  
Acesso em: 31 maio 2014.

Sobre o tipo de texto acima, é correto afirmar que se 
trata de:

a. ( ) um tutorial.
b. ( X ) uma notícia.
c. ( ) um editorial.
d. ( ) uma publicidade.
e. ( ) uma reportagem.

12. Considere a relação semântica estabelecida entre 
as orações de cada frase abaixo.

1. “Clara como a luz do sol, clareira luminosa 
nessa escuridão. Será magia, miragem, mila-
gre, será mistério (…)”. (Lulu Santos)

2. “Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar 
com pedrinhas de brilhante (…)”. (Cantiga 
Popular)

3. “Enquanto você se esforça prá ser um sujeito 
normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado, 
aprendendo a ser louco. (…)” (Raul Seixas)

Assinale a alternativa correta.

a. ( ) 1. temporalidade / 2. comparação /  
3. condicionalidade

b. ( ) 1. comparação / 2. adição / 3. alternância
c. ( ) 1. explicação / 2. oposição / 3. temporalidade
d. ( ) 1. restrição / 2. condicionalidade / 3. explicação
e. ( X ) 1. comparação / 2. condicionalidade /  

3. temporalidade

9. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) com base no texto.

( ) Na frase “O Dia do Basta, como a mobilização 
foi denominada, levou às ruas de todo o país 
milhares de pessoas.” (parágrafo 1) a oração 
sublinhada é uma oração apositiva.

( ) “Caras foram pintadas, músicas foram ento-
adas, faixas levantadas e assim foi dado um 
‘peteleco’ nas orelhas da nossa sociedade.” 
(parágrafo 1) a oração sublinhada é uma ora-
ção coordenada sindética aditiva.

( ) Em “Tudo isso nada mais é do que corrupção.” 
(parágrafo 5) há uma oração subordinada 
substantiva objetiva direta.

( ) Em “Em todos os estados da Federação, em 
diversas cidades, o povo saiu às ruas.” (pará-
grafo 1) a oração principal é “o povo saiu às 
ruas”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) V – V – F – V
b. ( X ) V – V – F – F
c. ( ) V – F – V – V
d. ( ) F – V – V – V
e. ( ) F – V – F – F

10. Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estão escritas corretamente, de acordo com o sistema 
ortográfico vigente.

a. ( ) Os corruptos não vêm que o dia do basta 
chegou!

b. ( ) Foi uma grande idéia levar o povo as ruas para 
chamar a atenção.

c. ( ) De nada adianta gritar “Basta!” se as pessoas 
mantem seus atos corruptivos.

d. ( X ) A corrupção não vai parar só porque as pes-
soas têm saído pelas ruas do país.

e. ( ) No Piaui algumas manifestações chamaram à 
atenção da imprensa local.
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Informática 4 questões

13. No Writer em Português, na sua versão 2.4, 
deseja-se habilitar o controle de modificações.

Assinale a alternativa que permite ao usuário atingir 
esse objetivo.

a. ( ) Na barra de ferramentas, escolha Inserir  
Registro  Alterações

b. ( ) Na barra de ferramentas, escolha Exibir  
Registro  Alterações

c. ( X ) Na barra de ferramentas, escolha Editar  
Alterações  Registrar

d. ( ) Na barra de ferramentas, escolha Exibir  
Alterações

e. ( ) Na barra de ferramentas, escolha Ferramentas 
 Alterações  Registrar

14. Em uma tabela no Writer temos na primeira 
coluna um conjunto de valores que se deseja totalizar. 
Na última linha da tabela, na mesma coluna dos valo-
res inserimos uma função para obter o resultado da 
soma dos valores imediatamente acima.

Assinale a alternativa que apresenta o conteúdo cor-
reto inserido na célula:

a. ( ) =A1+A2
b. ( ) =<A1+A2>
c. ( ) sum<A1;A2>
d. ( X ) =sum<A1:A2>
e. ( ) =soma<A1:A2>

15. Um usuário do navegador Firefox 27.0.1 em 
português está reclamando que o navegador está 
abrindo em tela cheia. O usuário quer sair desse modo 
de visualização.

Assinale a alternativa que apresenta uma opção para 
solucionar o problema do usuário.

a. ( ) Pressione a tecla F12.
b. ( X ) Pressione a tecla F11.
c. ( ) Pressione a tecla F8.
d. ( ) Pressione a tecla F7.
e. ( ) Pressione a tecla F1.

16. Assinale a alternativa que contém um protocolo 
de transferência de arquivos entre computadores, um 
protocolo de transferência de mensagens de correio 
eletrônico e um protocolo para resolução de nomes 
(encontrar o endereço IP referente a um dado nome 
de domínio), respectivamente:

a. ( X ) FTP, SMTP e DNS.
b. ( ) HTTP, FTP e SMTP.
c. ( ) POP3, SMTP e SSH.
d. ( ) SSH, POPS e SMTPS.
e. ( ) NAMED, DNS e SMTP.

Raciocínio Lógico 4 questões

17. Uma peixaria tem em sua vitrine uma bacia com 
capacidade para 4 quilos de camarão, a qual esta cheia 
com uma mistura contando com 3 quilos de camarão 
sete barbas e 1 quilo de camarão legítimo. A peixaria 
vende a mistura de camarão desta bacia por R$ 30,00 o 
quilo.

Em determinado momento uma parte da mistura de 
camarão na bacia é vendida a José e a bacia é comple-
tada com camarão legítimo, de maneira que agora a 
mistura de camarão na bacia conta com partes iguais 
de camarão legítimo e camarão sete barbas.

Quanto foi arrecadado com a venda de camarão a 
José?

a. ( ) R$ 10,00
b. ( ) R$ 15,00
c. ( X ) R$ 40,00
d. ( ) R$ 48,00
e. ( ) R$ 80,00
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Conhecimentos Jurídicos 10 questões

21. De acordo com a definição de tributo prevista na 
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, assinale a alter-
nativa correta.

a. ( ) Tributo é a receita originária instituída pelas 
entidades de direito público, compreendendo 
os impostos, as taxas e contribuições nos 
termos da Constituição e das leis vigentes 
em matéria financeira, destinando-se o seu 
produto ao custeio das atividades gerais ou 
específicas exercidas por essas entidades.

b. ( ) Tributo é a receita derivada instituída pelas 
entidades de direito público, compreendendo 
os impostos, as taxas e a contribuição de 
melhoria nos termos da Constituição e das leis 
vigentes em matéria financeira, destinando-se 
o seu produto ao custeio das atividades gerais 
ou específicas exercidas por essas entidades.

c. ( ) Tributo é a prestação pecuniária compulsória, 
instituída pelas entidades de direito público, 
compreendendo os impostos, as taxas e 
contribuições nos termos da Constituição 
e das leis vigentes em matéria financeira, 
destinando-se o seu produto ao custeio das 
atividades gerais ou específicas exercidas por 
essas entidades.

d. ( X ) Tributo é a receita derivada instituída pelas 
entidades de direito público, compreendendo 
os impostos, as taxas e contribuições nos 
termos da Constituição e das leis vigentes 
em matéria financeira, destinando-se o seu 
produto ao custeio das atividades gerais ou 
específicas exercidas por essas entidades.

e. ( ) Tributo é a prestação pecuniária instituída 
pelas entidades de direito público, compreen-
dendo os impostos, as taxas e contribuições 
nos termos da Constituição e das leis vigentes 
em matéria financeira, destinando-se o seu 
produto ao custeio das atividades gerais ou 
específicas exercidas por essas entidades.

18. O dono de um restaurante observou que 20 clien-
tes comem 450 quilos de carne a cada 15 dias, e que o 
restaurante atende 500 pessoas a cada 30 dias.

Se o número de pessoas que o restaurante atende 
aumentar em 15%, quantos quilos de carne são neces-
sários para atender à demanda de 10 dias?

a. ( ) 8.625 kg
b. ( ) 5.000 kg
c. ( ) 4.500 kg
d. ( ) 3.250 kg
e. ( X ) 2.875 kg

19. João e Maria chegam juntos ao banco.

João tem direito a atendimento preferencial e sua fila 
tem 5 pessoas na sua frente e um caixa que atende 
8 pessoas a cada 20 minutos.

Maria utiliza o atendimento convencional. há 19 pes-
soas a sua frente e seu caixa atende 18 pessoas a cada 
30 minutos.

Com base nessas informações podemos dizer que 
João será atendido quanto tempo antes de Maria?

a. ( ) 19 minutos
b. ( X ) 19 minutos e 10 segundos
c. ( ) 19 minutos e 30 segundos
d. ( ) 19 minutos e 40 segundos
e. ( ) 20 minutos

20. João reúne seus primos e primas em sua casa.

Sabe-se que João tem o dobro de primos do que de 
primas presentes na reunião. Joana, uma das primas 
presentes, faz uma contagem e nota que estão pre-
sentes 10 primos a mais do que primas.

Logo, o número total de pessoas presentes na reunião é:

a. ( ) 30.
b. ( ) 29.
c. ( X ) 28.
d. ( ) 27.
e. ( ) 26.
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25. De acordo com a Lei Complementar no 197, de 13 
de julho de 2000, assinale a alternativa correta.

a. ( X ) O Colégio de Procuradores de Justiça, órgão 
da Administração Superior e de Execução 
do Ministério Público, é integrado por todos 
os Procuradores de Justiça não afastados da 
carreira e presidido pelo Procurador-Geral de 
Justiça.

b. ( ) A Corregedoria-Geral do Ministério Público 
é órgão da Administração Superior e de 
Execução do Ministério Público, encarregado 
da orientação e fiscalização das atividades 
funcionais e da conduta dos membros do 
Ministério Público.

c. ( ) As Procuradorias de Justiça são órgão da 
Administração Superior do Ministério Público, 
com cargos de Procurador de Justiça e servi-
ços auxiliares necessários ao desempenho das 
suas funções.

d. ( ) As Promotorias de Justiça são órgãos de 
Administração e de Execução do Ministério 
Público, com um cargo de Promotor de Justiça 
e serviços auxiliares necessários ao desempe-
nho das funções que lhes forem determinadas.

e. ( ) À Secretaria-Geral do Ministério Público, 
exercida por um Procurador de Justiça ou 
por um Promotor designado pelo Colégio de 
Procuradores, caberá a responsabilidade de 
supervisão e direção dos serviços afetos aos 
órgãos de apoio técnico e administrativo do 
Ministério Público.

26. Assinale a alternativa que completa correta-
mente a sentença abaixo.

O Poder de Polícia:

a. ( ) Não comporta delegação.
b. ( ) Se polícia administrativa, face sua finalidade, 

só pode ser exercido preventivamente.
c. ( ) É serviço privativo das corporações especiali-

zadas como a polícia civil e a militar.
d. ( X ) Tem por atributo discricionariedade, autoexe-

cutoriedade e coercibilidade.
e. ( ) Incide exclusivamente sobre atividades 

privadas.

22. Conforme previsto na Lei Complementar no 101, 
de 4 de maio de 2.000, considera-se obrigatória de 
caráter continuado a despesa corrente derivada de 
lei, medida provisória ou ato administrativo, que fixe 
para o ente a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a:

a. ( ) Um exercício.
b. ( X ) Dois exercícios.
c. ( ) Três exercícios.
d. ( ) Quatro exercícios.
e. ( ) Cinco exercícios.

23. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Os órgãos da Administração Pública podem ter 
natureza jurídica de direito público ou privado.

b. ( ) A desconcentração administrativa provoca a 
criação de entidades com personalidade jurí-
dica de direito público.

c. ( X ) A Administração Pública Indireta, face à vincu-
lação administrativa, se submete ao controle 
finalístico ou ministerial.

d. ( ) A Administração Pública Direta se estrutura 
através da descentralização administrativa, 
não admitindo, portanto, controle hierárquico.

e. ( ) A Administração Pública Indireta se compõe 
somente de entidades que podem ter natu-
reza jurídica de direito público, como uma 
Autarquia, ou direito privado, como uma 
Sociedade de Economia Mista.

24. Quanto à intervenção do Estado na propriedade 
privada, assinale a alternativa correta.

a. ( ) A servidão administrativa só pode ser consti-
tuída mediante acordo ou sentença judicial.

b. ( ) A desapropriação administrativa é ato admi-
nistrativo discricionário.

c. ( ) O Estado não poderá impor parcelamento de 
solo ou edificações compulsórias.

d. ( ) A ocupação temporária caracterizada pela 
transitoriedade não comporta indenização à 
propriedade privada.

e. ( X ) A União, os Estados, o distrito Federal 
e os Municípios possuem competência 
comum quanto à possibilidade de efetuar o 
tombamento.
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29. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) A multa de mora não pode ser cumulada com 
a multa prevista para o caso de inexecução 
contratual.

b. ( ) A rescisão unilateral, em decorrência do con-
traditório e da ampla defesa, depende de 
provocação ao Judiciário.

c. ( ) Os contratos administrativos caracterizam 
contratos formais, em regra pessoais e tipica-
mente paritários.

d. ( X ) Em um contrato administrativo, as interferên-
cias imprevistas surgem durante sua execução, 
tornando o cumprimento da obrigação con-
tratual extremamente onerosa.

e. ( ) As cláusulas de execução, regulamentares, de 
serviços, assim como as econômico-financeiras 
do contrato administrativo, em decorrência da 
supremacia do interesse público, podem ser 
alteradas unilateralmente pela Administração.

30. De acordo com a Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, assinale a alternativa correta.

a. ( ) A rescisão administrativa ou amigável deverá 
ser precedida de autorização escrita e funda-
mentada da chefia do órgão competente

b. ( ) Os crimes previstos na Lei de Licitação são de 
ação penal pública condicionada, cabendo ao 
Ministério Público promovê-la.

c. ( ) A recusa do adjudicatário em assinar o con-
trato, aceitar ou retirar o instrumento equi-
valente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida.

d. ( ) Dispensar ou inexigir licitação ou deixar de 
observar as formalidades pertinentes à dis-
pensa ou à inexigibilidade, caracteriza crime 
punível com pena de detenção de 3 a 5 anos e 
multa.

e. ( X ) Na contagem dos prazos previstos na Lei de 
Licitação, excluir-se-á o dia do início e conside-
rar-se-á o do vencimento devendo haver expe-
diente no órgão ou na entidade que estiver rea-
lizando o procedimento licitatório. Considerar-
se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário.

27. De acordo com a Lei no 6.745 de 1985, Estatuto 
dos Servidores Civis do Estado de Santa Catarina, assi-
nale a alternativa correta.

a. ( X ) Nos dias úteis, só por determinação da auto-
ridade competente poderão deixar de funcio-
nar as repartições públicas ou serem suspen-
sos os seus trabalhos.

b. ( ) A posse é o ato pelo qual o nomeado para 
um cargo público manifesta, expressa ou 
tacitamente nos casos previstos em lei, a sua 
vontade em aceitar a nomeação e inicia o 
exercício das respectivas funções.

c. ( ) Redistribuição é o deslocamento motivado 
por interesse da Administração ou do servidor, 
de cargo de provimento efetivo, ocupado ou 
vago no âmbito do quadro de pessoal, para 
outro órgão ou entidade do mesmo Poder, 
com prévia apreciação do órgão central de 
pessoal, observados os requisitos determina-
dos no Estatuto.

d. ( ) A readaptação funcional, decorrente de modi-
ficação do estado físico do servidor, poderá 
acarretar aumento de remuneração.

e. ( ) A substituição, necessária nos casos de impe-
dimento de ocupante de cargo efetivo ou em 
comissão, dependerá de ato da autoridade 
competente.

28. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) A cassação representa a extinção de um ato 
administrativo inválido e eficaz.

b. ( ) A presunção de legitimidade, atributo dos 
atos administrativos quer vinculados ou dis-
cricionários, é absoluta.

c. ( ) Nem todo ato administrativo admite aprecia-
ção pelo judiciário.

d. ( ) O ato administrativo discricionário não 
admite apreciação subjetiva por parte da 
Administração.

e. ( X ) A revogação, prerrogativa da Administração 
Pública, representa controle quanto ao mérito 
de um ato administrativo discricionário.
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Conhecimentos Específicos (35 questões)

31. Segundo Yolanda Guerra (2012) o exercício profissional como parte do trabalho 
coletivo produzido pelo conjunto da sociedade opera a prestação de serviços sociais 
que atende a necessidades sociais e reproduz a ideologia dominante. Isso, por certo, vale 
também para os profissionais que atuam no campo sociojurídico. Ora, no atendimento 
dos objetivos imediatos, a dimensão técnico-operativa é mobilizada.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) em relação a essa dimen-
são, com base nas posições da autora mencionada sobre o tema:

( ) A instrumentalidade da dimensão técnico-operativa está na resolutividade, 
ainda que apenas momentamente e em nível imediato, das demandas apresen-
tadas. A legitimidade social de uma profissão encontra-se nas respostas que ela 
dá às necessidades do mercado de trabalho num determinado tempo e espaço.

( ) É na realização da dimensão técnico-operativa que o assistente social legitima 
e constrói uma determinada cultura, um ethos profissional. É através dela que 
o profissional articula um conjunto de saberes, recriando-lhes, dando-lhes uma 
forma peculiar, e constrói um fazer que é socialmente produzido e cultural-
mente compartilhado ao tempo em que os vários atos teleológicos dos assisten-
tes sociais resultam na criação/renovação de novos modos de ser desta cultura.

( ) A dimensão técnico-instrumental, quando apartada das demais dimensões 
(teórico-metodológica e ético-política), torna-se presa fácil do pragmatismo.

( ) Na dimensão técnico-instrumental, procedimentos de ultrageneralização, com base 
na experiência, na empiria, com vistas à manipulação de variáveis do contexto dos 
usuários, são frequentemente adotados pelos assistentes sociais. Tais procedimentos 
pautam-se em uma forma de captar a realidade e de intervir sobre ela. Nesses pro-
cedimentos, a centralidade nas experiências anteriores obscurece o que a realidade 
em questão apresenta como novo.

( ) O padrão atual de políticas sociais privatista, mercantilista e assistencialista frag-
menta, segmenta e setoriza as necessidades e categorias sociais predispondo 
um tipo de intervenção no cotidiano na qual a dimensão técnico-operativa 
tende a se restringir ao simples cumprimento de normas, regulamentos, objeti-
vos institucionais, etc. no âmbito da política social estatal ou, ao contrário, pode 
se constituir no espaço da análise concreta de situações concretas, posto que na 
vida cotidiana há sempre uma margem de movimento e possibilidade.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

a. ( ) V • V • F • F • F.
b. ( ) V • F • V • V • F.
c. ( ) V • F • F • V • V.
d. ( X ) F • V • V • V • V.
e. ( ) F • V • V • F • V.
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32. Ao discutir as atribuições profissionais no contexto contemporâneo, Eunice T. Fávero 
(2009) aponta um conjunto de competências necessárias a atribuições dos assistentes 
sociais que atuam no campo sociojurídico.

De acordo com a citada autora, nesses espaços o assistente social:

1. Elabora instruções processuais sobre a realidade familiar, o que exige capacita-
ção e informação a respeito da realidade e da diversidade das famílias na con-
temporaneidade: das tantas famílias chefiadas por mulheres, muitas delas avós; 
do crescente – mesmo que ainda não tão expressivo – número de homens che-
fiando famílias sozinhos; das uniões consensuais sem vínculo legal, das uniões 
homoafetivas, das famílias extensas, das famílias unidas por laços consanguí-
neos e das famílias unidas por laços de afetividade etc.

2. Por meio de suas competências, subsidia a decisão judicial, sendo certo que, 
via de regra, os subsídios são colhidos, organizados e analisados por meio do 
estudo social, que pode ser efetivado ora de maneira mais aprofundada, ora 
mais brevemente, dependendo da demanda e da necessidade apresentadas.

3. A partir de demandas objetivadas em ações de separação litigiosa e disputa da 
guarda de filhos – inclusive para acesso a benefícios assistenciais, destituição do 
poder familiar, adoção, abrigamento de crianças e adolescentes, aplicação de 
medidas socioeducativas a adolescentes em conflito com a lei, crime de violên-
cia doméstica contra criança, adolescente, mulher, violência urbana, aplicação 
da lei de execução penal, concessão e/ou revisão de BPC etc. – desenvolve tra-
balhos que podem incluir orientação, articulações e encaminhamentos à rede 
social, contatos e entrevistas com membros da rede familiar, articulações com 
organizações de defesa de direitos e de controle social, programas de mediação 
familiar, entre outros.

4. Pode ser requisitado para responder quesitos-questões relativas a esclarecimen-
tos que as partes envolvidas na ação, representadas por seus defensores, formu-
lam, para as quais avaliam que o profissional deveria trazer respostas. Nesse caso, 
o assistente social responde àquelas que dizem respeito a prerrogativas, princí-
pios e especificidades da profissão.

5. Por determinação judicial, realiza visitas domiciliares, de cunho fiscalizatório, 
para averiguar a adequação dos comportamentos dos sujeitos envolvidos em 
litígios, de modo a revelar aquelas situações que configuram transgressões aos 
padrões morais definidos pela sociedade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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34. Ao se referir à importância dos relatórios, laudos 
e pareceres sociais elaborados por profissionais que 
atuam no campo sociojurídico, Eunice T. Fávero (2012) 
expressa sua compreensão sobre tais instrumentos. 
Para ela:

1. Esses instrumentais que, neste campo e em 
outros, apresentam maior ou menor detalha-
mento por ocasião da sistematização do estudo 
realizado sobre a situação familiar, socioeco-
nômica e cultural dos sujeitos são, todos eles, 
instrumentos de poder, ou seja, são saberes 
convertidos em verdade, que muitas vezes dão 
suporte à definição do futuro de crianças, ado-
lescentes, adultos, famílias e grupos sociais.

2. Esses instrumentais de poder precisam ser 
usados na direção da proteção social e da 
garantia de direitos.

3. Esses instrumentais precisam ser usados a 
partir de parâmetros éticos, políticos e legais, 
visando assegurar que a dinâmica judiciá-
ria seja funcional à sociedade, a partir dos 
pactos constitutivos do Estado Democrático 
de Direito. Devem por isso levar em conta a 
garantia dos direitos previstos em normas 
constitucionais e infraconstitucionais, cuja 
efetividade, contudo, está condicionada às 
possibilidades econômicas existentes.

4. Esses instrumentais devem ser elaborados 
com vistas a ampliar o acesso aos serviços e à 
justiça, de modo a se afastar, cada vez mais, dos 
processos de criminalização da pobreza que 
outrora fizeram parte da realidade brasileira.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

33. Relacionando demandas que chegam crescen-
temente ao Serviço Social no campo sociojurídico e 
tendências que operam no campo das políticas sociais, 
Elaine R. Behring (2009) destaca:

a. ( ) A assessoria aos juízes e serventuários da 
justiça no trato com pessoas envolvidas com 
drogas, tanto usuários quanto traficantes, na 
perspectiva de uma justiça restaurativa.

b. ( ) A elaboração de pareceres sociais sobre a utili-
zação da força de trabalho de imigrantes oriun-
dos de países em situação de guerras e catás-
trofes (a exemplo do Haiti) nas obras realizadas 
em virtude dos grandes eventos esportivos.

c. ( X ) A criminalização dos pobres, com a emersão 
de um Estado penal. Para a autora, o campo 
sociojurídico é um espaço em que o traba-
lho profissional se realiza de forma intensiva, 
na maioria das vezes também sem condi-
ções adequadas em presídios, delegacias, 
varas e locais de cumprimento de medidas 
socioeducativas.

d. ( ) A reorganização dos processos de trabalho 
nas Varas Judiciais em virtude da reforma do 
judiciário brasileiro, na perspectiva de garantir 
maior acesso à justiça e a democratização 
das decisões proferidas pelos membros do 
judiciário, em consonância com as diretrizes 
definidas pelo Supremo Tribunal Federal.

e. ( ) A formação de voluntários para atuar nos 
projetos de responsabilidade social do Poder 
Judiciário junto àqueles segmentos sociais 
mais vulneráveis, especialmente o de idosos 
asilados e populações em situação de rua.
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35. A autora Marilda V. Iamamoto (2011), ao analisar o trabalho do assistente social em 
tempo de capital fetiche traz à tona suas particularidades e focaliza as tensas relações 
entre projeto ético-político profissional e estatuto assalariado. Procura dar visibilidade 
às implicações teóricas contidas na tese sustentada, desde a década de 1980, de que o 
Serviço Social é uma das especializações do trabalho, parte da divisão social e técnica do 
trabalho social. Ao provocar tal discussão destaca a questão da autonomia, considerando a 
concretude do mercado de trabalho do assistente social no Brasil.

Em relação a esse aspecto, é correto afirmar, com base nas discussões da autora:

1. A relativa autonomia do assistente social é condicionada pelas lutas hegemôni-
cas presentes na sociedade que alargam ou retraem as bases sociais que susten-
tam a direção social projetada pelo profissional ao seu exercício, permeada por 
interesses de classe e grupos sociais, que incidem nas condições que circunscre-
vem o trabalho voltado ao atendimento das necessidades de segmentos majori-
tários das classes trabalhadoras.

2. Existe uma ingerência direta, de parte dos empregadores, na definição do traba-
lho profissional, na contramão da integral autonomia do assistente social.

3. Na defesa de sua relativa autonomia, no âmbito dos espaços ocupacionais, o 
assistente social conta com sua qualificação acadêmico-profissional especiali-
zada, com a regulamentação de funções privativas e competências e com a arti-
culação com outros agentes institucionais que participam do mesmo trabalho 
cooperativo, além das forças políticas das organizações dos trabalhadores que aí 
incidem.

4. Na direção de expansão das margens de autonomia profissional no mercado de 
trabalho, é fundamental o respaldo coletivo da categoria para a definição de um 
perfil da profissão: valores que a orientam, competências teórico-metodológicas 
e operativas e prerrogativas legais necessárias a sua implementação, entre 
outras dimensões, que materializam um projeto profissional associado às forças 
sociais comprometidas com a democratização da vida em sociedade.

5. Retratam, de maneira ponderável, a possibilidade de ampliação da relativa auto-
nomia do assistente social às pressões de parte dos cidadãos por direitos sociais 
correspondentes e as lutas coletivas empreendidas pelo controle democrático 
das ações do Estado e, em particular, das políticas sociais públicas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.



Ministério Público de Santa Catarina

 Página 15

36. Silvana Mara M. dos Santos (2012), num texto publicado na Revista Serviço Social 
e Sociedade n. 104 sob o título O Cfess na defesa das condições de trabalho e do projeto 
ético-político profissional analisa a ação política da entidade em relação a tais condições.

No artigo referenciado, a autora reafirma algumas características do projeto ético-polí-
tico da categoria profissional, dentre as quais podem ser destacadas:

1. É um projeto coletivo de uma categoria profissional que construiu e preserva 
por mais de três décadas procedimentos e instâncias de decisão democrática. 
Tal projeto superou inúmeros limites teórico-políticos e com razão militante não 
temeu forças opositoras conservadoras nem o debate democrático sobre gran-
des questões que permeiam a vida social e o cotidiano da profissão.

2. É um projeto que se constrói numa processualidade histórica, com sujeitos pro-
fissionais que misturam diferentes trajetórias, histórias e experiências profissio-
nais e políticas.

3. É um projeto que, embora tenha uma direção hegemônica, convive com as 
diferenças, revelando a importância do diálogo entre as variadas formas de 
pensamento na perspectiva de consolidar a pluralidade e o ecletismo, princípios 
expressos no próprio Código de Ética profissional.

4. É um projeto que se alimenta da realidade e busca fortalecer em cada situação 
concreta as possibilidades que emergem do solo profundo das contradições. Por 
isso, exige a reflexão crítica permanente e a elaboração de estratégias cotidianas, 
requerendo dos assistentes sociais atenção e força para não sucumbir à “confu-
são do espírito”, ao conformismo, ao “pensamento único” e às falsas polêmicas.

5. É um projeto que, como tal, depende de uma determinação do conjunto da 
categoria profissional para que tenha materialidade no cotidiano profissional. 
Desta feita, exige criatividade nas respostas às demandas do mercado de traba-
lho e a vigilância aos valores da democracia e da liberdade na perspectiva deli-
neada pela Revolução Burguesa. Em face das condições objetivas do exercício 
profissional, tais respostas devem estar condicionadas à realidade existente nos 
espaços institucionais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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38. São princípios presentes no Código de Ética do 
Assistente Social que devem dar sustentação à sua 
prática profissional:

1. Reconhecimento da liberdade como valor 
ético central e das demandas políticas a ela 
inerentes - autonomia, emancipação e plena 
expansão dos indivíduos sociais; Defesa 
intransigente dos direitos humanos e recusa 
do arbítrio e do autoritarismo.

2. Contribuir para a viabilização da participação 
efetiva da população usuária nas decisões 
institucionais; Dispor de condições de traba-
lho condignas, seja em entidade pública ou 
privada, de forma a garantir a qualidade do 
exercício profissional.

3. Apoiar e/ou participar dos movimentos sociais 
e organizações populares vinculados à luta 
pela consolidação e ampliação da democra-
cia e dos direitos de cidadania; Denunciar ao 
Conselho Regional de Serviço Social, através 
de comunicação fundamentada, qualquer 
forma de exercício irregular da Profissão, infra-
ções a princípios e diretrizes deste Código e 
da legislação profissional.

4. Empenho na eliminação de todas as formas de 
preconceito, incentivando o respeito à diver-
sidade, à participação de grupos socialmente 
discriminados e à discussão das diferenças; 
Garantia do pluralismo, através do respeito às 
correntes profissionais democráticas existen-
tes e suas expressões teóricas e compromisso 
com o constante aprimoramento intelectual.

5. Opção por um projeto profissional vinculado 
ao processo de construção de uma nova 
ordem societária, sem dominação, exploração 
de classe, etnia e gênero; Exercício do Serviço 
Social sem ser discriminado, nem discriminar, 
por questões de inserção de classe social, 
gênero, etnia, religião, nacionalidade, orien-
tação sexual, identidade de gênero, idade e 
condição física.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

37. Maria Lúcia S. Barroco e Cristina M. Brites (2000), 
ao problematizarem a questão da ética no con-
texto das polêmicas e perspectivas das Diretrizes 
Curriculares para o curso de Serviço Social, defendem 
a centralidade da ética na formação profissional. 
Segundo as autoras, dependendo das condições his-
tóricas – e de sua organização política – as profissões 
podem incorporar reivindicações progressistas, o que 
as leva a repensar o significado de sua ação ética no 
sentido de sua responsabilidade social. Ao pensar os 
desafios colocados ao Serviço Social neste sentido, as 
autoras apontam a necessidade de se realizarem algu-
mas importantes rupturas, entre elas:

1. Com o voluntarismo e o isolamento profis-
sional e com as falsas interpretações acerca 
da direção social do projeto ético-político 
profissional.

2. Com a ideia de que a ética se reduz à subje-
tividade e de que o marxismo não leva em 
conta o indivíduo e a subjetividade.

3. Com o pensamento que defende que a ação 
política se faz no campo dos conflitos, caracteri-
zando-se pela organização coletiva na luta entre 
projetos em oposição e com a ideia de que tais 
projetos têm sempre valores ético-morais.

4. Com a razão instrumental e com a ideia de que 
o conhecimento filosófico é necessariamente 
especulativo, bem como com a ausência de 
reflexão ética sobre a prática profissional.

5. Com a ideia de que todas as ações humanas 
são informadas por finalidades determinadas 
previamente e que elas contêm um dever ser 
teleologicamente projetado e um produto 
objetivo que interfere, de alguma forma, na 
realidade social.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
b. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
e. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
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39. Marilda V. Iamamoto (2011), ao analisar a formação histórica brasileira e a questão 
social, dá destaque, entre outros aspectos, ao processo de modernização capitalista no 
Brasil.

Com base nas discussões da autora, relacione a segunda coluna de acordo com a 
primeira.

Coluna 1 

1. Propriedade territorial capitalista
2. Modernização conservadora
3. Expansão monopolista
4. Burguesia brasileira
5. Democracia

Coluna 2 

( ) permite explicar a incorporação e/ou criação de relações sociais arcaicas ou atra-
sadas nos setores de ponta na economia, que adquirem força nos anos recentes, 
com a peonagem, a escravidão por dívida, a clandestinidade nas relações de tra-
balho e a sua precarização mediante a regressão dos direitos sociais trabalhistas.

( ) é responsável pela persistência de constrangimentos históricos que freiam o 
alcance das transformações históricas do presente, porque se realizam por meio 
de instituições, concepções e valores enraizados em relações que tiveram sentido 
pleno no passado e que são ressuscitadas na atualidade.

( ) faz-se, no Brasil, mantendo, de um lado, a dominação imperialista e, de outro, a 
desigualdade interna do desenvolvimento da sociedade nacional. Aprofunda as 
desigualdades econômicas, sociais e regionais, à medida que favorece a concen-
tração social, regional e racial de renda, prestígio e poder.

( ) é marcada por uma forma de dominação burguesa que, por suas características, 
Florestan Fernandes (1975) qualifica de “restrita”, porque voltada aos membros 
das classes dominantes que universalizam seus interesses de classe a toda a 
nação, pela mediação do Estado e de seus organismos privados de hegemonia.

( ) tem suas raízes profundamente imbricadas às bases do poder oligárquico e 
à sua renovação diante da expansão dos interesses comerciais, financeiros e 
industriais. […] Se socializa polarizada por um forte conservadorismo sociocul-
tural e político, traduzido no mandonismo oligárquico.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

a. ( X ) 2 • 1 • 3 • 5 • 4
b. ( ) 2 • 1 • 4 • 5 • 3
c. ( ) 2 • 4 • 1 • 3 • 5
d. ( ) 3 • 4 • 1 • 2 • 5
e. ( ) 3 • 4 • 2 • 5 • 1
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41. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) em relação à questão social, segundo 
as análises de autores como José Paulo Netto (1992, 
2001), Maria Carmelita Yasbek (2001), Potyara A. P. 
Pereira (2004, 2005).

( ) No âmbito do Serviço Social a questão social é 
situada como elemento central na relação entre 
profissão e realidade. Ao se colocar a questão 
social como referência para a ação profissional, 
coloca-se a questão da divisão da sociedade 
em classes, cuja apropriação da riqueza social-
mente gerada é extremamente diferenciada.

( ) Dadas as configurações do capitalismo con-
temporâneo, cujo domínio do capital finan-
ceiro é inquestionável, tem-se que a questão 
social ganha contornos completamente novos, 
podendo, por isso mesmo, ser denominada 
mais apropriadamente de “nova questão social”.

( ) No interior do pensamento conservador, o cui-
dado com as manifestações da questão social 
é expressamente desvinculado de qualquer 
medida tendente a problematizar a ordem 
econômico-social estabelecida; trata-se de 
combater as suas manifestações sem tocar nos 
fundamentos da sociedade burguesa.

( ) Como transitória são as crises capitalistas, 
ainda que possamos verificar a intensidade e 
a redução dos interstícios entre uma e outra, 
é também transitória a questão social no seu 
interior. Isso porque a questão social não é 
constitutiva do desenvolvimento do capita-
lismo, mas da própria humanidade.

( ) Acrescida do adjetivo social, a palavra questão 
indica a existência de relações conflituosas 
entre portadores de interesses divergentes, 
mas não opostos ou antagônicos. Partindo 
desse pressuposto, então, podemos dizer 
que a questão social ganha contornos muitas 
vezes ininteligíveis, haja vista que seus deter-
minantes independem da vontade humana.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) V • V • F • F • V
b. ( ) V • F • V • F • V
c. ( X ) V • F • V • F • F
d. ( ) V • F • F • F • F
e. ( ) F • F • F • V • V

40. Carlos Montaño (2012) em seu texto Pobreza, 
“questão social” e seu enfrentamento problematiza as 
concepções de pobreza e da questão social no desen-
volvimento da sociedade capitalista. Dentre suas con-
clusões podemos mencionar que:

1. Não é no mercado, mas na esfera produtiva 
que são geradas as contradições entre as clas-
ses na sociedade capitalista: a partir do lugar 
que ocupam ou do papel que desempenham, 
os sujeitos no processo de produção, derivado 
da propriedade da terra (capitalistas proprie-
tários da terra), da propriedade privada dos 
meios de produção e reprodução (capitalista 
industrial, comercial ou bancário) e da mera 
propriedade de força de trabalho (trabalhador, 
empregado ou desempregado).

2. As políticas sociais e os direitos sociais, políti-
cos e trabalhistas representam apenas conces-
sões por parte da burguesia. São produtos das 
contradições capitalistas e necessárias para a 
manutenção do modo de produção capitalista.

3. A luta por mecanismos de redistribuição de 
renda, por controle da exploração, por melho-
res salários, condições de trabalho e direitos 
trabalhistas é, no curto prazo, necessária e 
urgente para o trabalhador, para o movi-
mento sindical, para o partido político e, parti-
cularmente, para o assistente social.

4. No modo de produção capitalista, a pobreza 
(pauperização absoluta ou relativa) é o par 
dialético da acumulação capitalista, e a crise é 
estruturalmente o par dialético da expansão 
ou desenvolvimento capitalista, alternando 
ciclicamente entre um e outro.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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43. Em seu artigo Política Social e os desafios estru-
turais da democracia no capitalismo recente, Potyara 
A. P. Pereira (2012) apresenta uma síntese sobre as 
tendências da política social contemporânea, assim 
sintetizadas:

1. Tendência à direitização da política social 
a partir dos anos 1980 em decorrência do 
ideário neoliberal, baseada na racionalidade 
tecnocrática e em uma nova moral que prega 
a autorresponsabilização dos indivíduos.

2. Tendência à laborização da política social 
devido a sua captura pela ideologia do traba-
lho, do mérito, da monetarização, do empre-
endedorismo e dos processos de inovação. As 
alterações ocorrem mais no sentido da ativa-
ção compulsória dos demandantes da prote-
ção social pública para o trabalho com baixo 
nível de investimento educacional.

3. Tendência à descidadanização, pois a maior 
parte do trabalho em tempos de neolibera-
lismo é dissociada da cidadania e da democra-
cia. Nesse contexto a assistência assume um 
caráter mais de punição do que de proteção, 
tal como ocorria no século XIX sob a regência 
das workhouses inglesas.

4. A política social na atualidade tem como 
escopo a coesão social fortalecida e inovada 
através de pactos entre o Estado e a esfera 
privada, que, não obstante competitivos, 
pautam-se pelos princípios da liberdade, da 
autonomia e da emancipação dos indivíduos, 
mantendo a centralidade das funções públi-
cas na condução das políticas sociais.

5. A alteração das atuais tendências das políticas 
sociais depende de mudanças estruturais, do 
regime político, da movimentação da socie-
dade, da correlação de forças em presença e 
da ampliação da esfera pública não estatal 
para a oferta de bens e serviços sociais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

42. Marilda V. Iamamoto (2011), ao abordar as respos-
tas político-institucionais do Serviço Social à questão 
social, assevera que:

1. As estratégias para responder à questão social 
têm sido tensionadas por projetos político-

-institucionais distintos, que presidem a estru-
turação legal e a implementação das políticas 
sociais públicas desde o final dos anos 1980, e 
que convivem em luta no seu interior.

2. O Serviço Social, ao lidar com as múltiplas e 
diversificadas expressões da questão social e 
políticas públicas correspondentes, tem tido 
uma inserção privilegiada nesse âmbito. Nesse 
sentido, destaca-se a atuação dos profissionais 
da área na esfera da seguridade social, junto 
aos conselhos de políticas e também junto aos 
conselhos tutelares e de direitos.

3. Os assistentes sociais trabalham com as mais 
diversas expressões da questão social, escla-
recendo à população seus direitos sociais e os 
meios de ter acesso aos mesmos. O significado 
desse trabalho muda radicalmente ao voltar-

-se aos direitos e deveres referentes às ope-
rações de compra e de venda. Isso porque a 
compra e a venda de serviços no atendimento 
a necessidades sociais pertencem ao domínio 
do mercado e não ao dos direitos, fruto de 
lutas sociais e de negociações com o bloco do 
poder para o seu reconhecimento legal.

4. A realização do projeto profissional hegemô-
nico figura como um desafio impossível de ser 
enfrentado na história presente. Para retomá-lo 
é preciso que os profissionais desenvolvam 
competências teórico-metodológicas, ético-

-políticas e técnico-operativas indispensáveis 
para o enfrentamento das novas questões 
sociais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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45. Para Silva e Silva, Yasbek e Giovani (2004), os sis-
temas de proteção social sempre estiveram presentes 
na história das sociedades humanas como modo de 
enfrentar vicissitudes de ordem biológica ou social 
que coloquem em risco a totalidade ou parte de seus 
membros. Nas sociedades capitalistas complexas a 
proteção social apresenta-se altamente tecnificada e 
especializada.

Segundo tais autores, é correto afirmar:

1. A forma predominante de proteção social no 
mundo atual é aquela que tem o Estado como 
provedor, produtor, gestor e regulador dos 
recursos destinados à proteção social, sem 
desconsiderar a presença do mercado de 
maneira mais ou menos acentuada.

2. A proteção social corresponde a formas auto-
máticas de atendimento às necessidades e 
carências apresentadas em diferentes socie-
dades, tendo em vista o atendimento dos 
mínimos sociais.

3. A proteção social tem maior abrangência e 
efetividade quando executada pela esfera 
privada.

4. A proteção social em sociedades complexas 
tornou-se um ramo importantíssimo da divi-
são social do trabalho e da economia.

5. Os programas de transferência de renda, ape-
sar de seu caráter compensatório, ampliam a 
proteção social, permitindo o rompimento do 
ciclo vicioso da reprodução da pobreza.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4, e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.

44. Um dos aspectos importantes na organização das 
políticas sociais a partir da Carta de 1988, diz respeito 
à participação democrática e ao controle social. No 
âmbito das políticas sociais os conselhos gestores 
se instauram enquanto instâncias deliberativas e de 
controle social, no bojo de um processo de descentra-
lização administrativa e de ampliação da participação 
popular, criando novas formas de relação entre Estado 
e sociedade e ampliando a esfera pública. O tema dos 
conselhos, seus papéis e funções tem sido objeto de 
inúmeras análises que apontam ora para o seu lado 
instrumental e burocrático, ora para o seu protago-
nismo no exercício da política.

Sobre o caráter deliberativo dos conselhos, Carla 
Almeida e Luciana Tatagiba (2012) afirmam:

1. A função deliberativa dos conselhos não pode 
ser confundida com sua autonomia político-

-institucional, pois são espaços de luta por den-
tro do Estado, visando a sua democratização.

2. O exercício efetivo do seu caráter deliberativo 
é híbrido, e impõe que os mesmos funcionem 
como elos entre os fluxos deliberativos e 
reguladores.

3. A função deliberativa dos conselhos não 
expressa autonomia diante das outras instân-
cias estatais, mas o reconhecimento de tais 
instâncias e da luta que pode ser travada no 
interior do Estado em favor das demandas por 
justiça e por direitos.

4. As disputas e deliberações travadas no inte-
rior dos conselhos, na maioria das vezes, não 
tem conseguido extrapolar suas fronteiras, 
colocando-se em xeque a sua capacidade na 
democratização das políticas públicas.

5. A atuação dos conselhos apresenta uma ten-
dência à burocratização devido a sua natureza 
setorial e fragmentada, bem como a sua depen-
dência dos governos nas diferentes esferas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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47. Ana Elizabete Mota (2008), em artigo sobre a cen-
tralidade da assistência social na Seguridade brasileira 
nos anos 2000, afirma que: “as políticas que integram 
a seguridade social brasileira longe de formarem um 
amplo e articulado mecanismo de proteção, adquiri-
ram a perversa posição de conformarem uma unidade 
contraditória: enquanto avançam a mercantilização 
e privatização das políticas de saúde e previdência, 
restringindo o acesso e os benefícios que lhes são 
próprios, a assistência social se amplia na condição 
de política não contributiva, transformando-se num 
novo fetiche de enfrentamento à desigualdade social, 
na medida em que se transforma no principal meca-
nismo de proteção social no Brasil”.

Com essa afirmação da autora pode-se concluir que:

1. A expansão da assistência social e as restrições 
à saúde e à previdência estão circunscritas 
ao argumento do crescimento da pobreza 
e à impossibilidade de equilíbrio financeiro 
destas últimas, o que justifica a ampliação dos 
sistemas privados complementares.

2. A privatização e a assistencialização da pro-
teção social instituem o cidadão-pobre como 
objeto da assistência social.

3. A atual política de assistência social provoca 
um esgarçamento entre trabalho e proteção 
social, acentuando-se a tendência de amplia-
ção das ações compensatórias ou de inserção.

4. Se antes a Seguridade Social brasileira girava 
em torno da previdência, agora ela gira em 
torno da assistência na condição de política 
estruturadora de acesso a outras políticas e 
direitos.

5. A expansão pública e a mercantilização inte-
gram o ideário neoliberal que tem como prin-
cípio a equidade, ou seja, dar mais a quem 
tem menos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

46. Em seu livro Necessidades humanas – subsídios à 
crítica dos mínimos sociais, Potyara A. P. Pereira (2000) 
discute o conceito de necessidades humanas básicas e 
sua relação com os direitos e as políticas sociais públi-
cas. Para a autora a clara definição desse conceito é 
um critério de primeira ordem na tomada de decisões 
políticas, econômicas, culturais, ideológicas e jurídicas.

Apoiada em extensa bibliografia a autora conclui que:

1. As necessidades humanas básicas são estados 
subjetivos e relativos de carecimentos.

2. As necessidades humanas básicas são um 
fenômeno objetivo, passível de generalização, 
cuja satisfação pode ser planejada e gerida de 
forma sistemática e bem-sucedida.

3. As necessidades humanas básicas congregam 
preferências individuais e subjetivas que 
podem ser satisfeitas pelo mercado.

4. A definição de mínimos sociais é equivalente 
ao de necessidades humanas básicas visto 
que os mesmos são pré-requisitos à elevação 
dos níveis de cidadania dos segmentos sociais 
atendidos.

5. O conceito de necessidades humanas básicas 
é o que melhor explica as relações de poder, 
nas sociedades capitalistas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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50. A Política Nacional de Assistência Social – 
PNAS/2004 indica as proteções afiançadas como 
Proteção social básica, Proteção social especial, 
Serviços de média complexidade, Proteção social 
especial de alta complexidade.

Identifique as afirmativas corretas em relação ao 
assunto.

1. A proteção social básica destina-se à popula-
ção que vive em situação de vulnerabilidade 
social decorrente da pobreza, privação (ausên-
cia de renda, precário ou nulo acesso aos ser-
viços públicos, dentre outras carências) e, ou, 
fragilização de vínculos afetivos – relacionais 
e de pertencimento social (discriminações 
etárias, étnicas, de gênero ou por deficiência, 
dentre outras carências); a prevenção de situ-
ações de risco por meio do desenvolvimento 
de potencialidades e aquisições, e o fortaleci-
mento de vínculos familiares e comunitários.

2. A proteção social especial é destinada a 
famílias e indivíduos que se encontram em 
situação de risco pessoal e social, por ocor-
rência de abandono, maus tratos físicos e ou, 
psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias 
psicoativas, cumprimento de medidas socioe-
ducativas, situação de rua, situação de traba-
lho infantil, dentre outras carências.

3. Os serviços de média complexidade compreen-
dem atendimentos às famílias e aos indivíduos 
com seus direitos violados, mas cujos vínculos 
familiar e comunitário não foram rompidos.

4. A proteção social especial de alta complexi-
dade garante proteção integral – moradia, ali-
mentação, higienização e trabalho protegido 

– para famílias e indivíduos que se encontram 
sem referência e ou, em situação de ameaça, 
necessitando ser retirados de seu núcleo fami-
liar e ou, comunitário.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

48. De acordo com a Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS/2004) e a Norma Operacional Básica 
(NOB/SUAS) o processo de gestão do SUAS está orga-
nizado em eixos estruturantes e subsistemas.

1. Matricialidade sociofamiliar, descentralização 
político-administrativa e política de recursos 
humanos.

2. Financiamento, indicadores regionais e poder 
local.

3. Participação popular, controle social e novas 
bases para a relação entre o Estado e a socie-
dade civil.

4. Territorialização, financiamento, informação, 
monitoramento e avaliação.

5. Vigilância social e institucional, descentraliza-
ção político-administrativa e Plano Plurianual.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.

49. Segundo pesquisas realizadas por Mioto (2004), 
no seu cotidiano profissional os assistentes sociais 
desenvolvem ações com famílias que podem ser iden-
tificadas como:

a. ( ) Psicossociais, terapêuticas e de inquérito 
processual.

b. ( ) Socioassistenciais, intrafamiliares e clínicas.
c. ( ) Socioeducativas e de integração das famílias 

aos serviços institucionais.
d. ( X ) Socioeducativas, socioterapêuticas, periciais, 

socioassistenciais, de acolhimento e apoio 
socioinstitucional.

e. ( ) De inquérito junto à rede familiar e social para 
realizar encaminhamentos ou suspensão de 
benefícios.
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53. Em visita domiciliar realizada por um profissional 
de Serviço Social a uma família inserida no Programa 
Bolsa Família (PBF), o mesmo constata que esta se 
encontra em dificuldades para cumprir as condiciona-
lidades exigidas pelo programa.

Em situações dessa natureza, o que deve embasar a 
ação do Assistente Social?

a. ( ) Responsabilizar a mãe pelo descumprimento 
das condicionalidades encaminhá-la ao mer-
cado de trabalho.

b. ( X ) Analisar as informações sobre o não cumpri-
mento das condicionalidades e encaminhar 
a família às áreas responsáveis pelo acom-
panhamento familiar e oferta dos serviços 
socioassistenciais.

c. ( ) Realizar estudo social para embasar o blo-
queio do benefício por um período de 30 dias 
já que se trata do primeiro descumprimento 
das condicionalidades.

d. ( ) Buscar a resolução dos conflitos interpessoais, 
objetivando ajustar as condutas familiares 
quanto ao cumprimento das condicionalida-
des e encaminhar os filhos para acolhimento 
institucional.

e. ( ) Encaminhar relatório circunstanciado à uni-
dade do SUS e à escola frequentada pelos 
filhos, comunicando o cancelamento do 
benefício, já que o cumprimento das condi-
cionalidades é uma exigência do Programa.

54. O Decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011, regu-
lamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
dispondo sobre:

a. ( X ) A organização do Sistema Único de Saúde - 
SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa.

b. ( ) O acordo de colaboração entre os países do 
Mercosul e a saúde do trabalhador.

c. ( ) A revisão dos princípios da integralidade e da 
equidade no acesso às ações e aos serviços de 
saúde.

d. ( ) Reorganização do Programa de Saúde da 
Família com a participação de médicos 
estrangeiros.

e. ( ) Alteração do planejamento das ações de 
saúde que deverão ocorrer da esfera federal, 
às esferas estaduais e municipais.

51. Regina Célia T. Mioto (2001), em um texto inti-
tulado Perícia social: proposta de um percurso opera-
tivo, aborda o conceito de perícia social, bem como 
provoca-nos a pensar criticamente o seu uso e como 
realizá-la. Neste particular a autora aponta as partes 
essenciais da perícia social, indicando a existência de 
distinções entre sua posição e a de outros autores, 
seja por não compartilhamento ou por não expli-
citação por parte destes últimos aspectos por ela 
analisados.

Neste sentido, levando em conta as contribuições de 
Mioto, podemos afirmar que são partes essenciais da 
perícia social:

a. ( ) O estudo social e o laudo social, apenas.
b. ( ) O estudo social e o parecer social, apenas.
c. ( X ) O estudo social, o parecer social e a elaboração 

do laudo social.
d. ( ) O parecer social, o laudo social e o processo de 

intervenção.
e. ( ) O estudo social, a perícia social, o relatório 

social, o laudo social e o parecer social.

52. Sobre o direito à convivência familiar e comunitá-
ria de crianças e adolescentes, é correto afirmar, com 
base na literatura contemporânea.

a. ( X ) Uma vez promovido o acolhimento da criança 
ou adolescente, o Sistema de Garantia de 
Direitos deverá esgotar as possibilidades de 
reintegração à família de origem ou extensa.

b. ( ) O acolhimento institucional da criança ou 
adolescente afastado do convívio familiar terá 
preferência ao acolhimento familiar.

c. ( ) A condenação dos pais a pena privativa de 
liberdade implicará perda sumária do poder 
familiar.

d. ( ) A medida de proteção de acolhimento deve 
ser aplicada à criança ou adolescente sempre 
que for constatada situação de drogadição 
dos pais ou de violência física cometida con-
tra os filhos.

e. ( ) A falta ou carência de recursos materiais cons-
titui motivo para a perda ou a suspensão do 
pátrio poder, procedendo-se o acolhimento 
institucional da criança ou da adolescente.
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56. A Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria 
da Penha), substitui a expressão “vítima” pela expres-
são “mulheres em situação de violência”.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. ( ) Não altera a concepção de cidadania feminina.
b. ( ) Não expressa alteração sobre a condição das 

mulheres de “vítimas passivas” da violência ou 
de um sujeito em sua capacidade jurídica.

c. ( X ) A mudança significa o rompimento com ter-
mos estigmatizantes atribuídos às mulheres 
que sofrem violência superando o lugar viti-
mizante e o caráter transitório desta condição.

d. ( ) Ocorre apenas uma alteração semântica da 
nominação de “vítima” presente no direito 
penal e processual.

e. ( ) Restringe a proteção à mulher enquanto ser 
biológico, não alterando as formas de discri-
minação existentes.

57. O Decreto no 7.053, de 23 de dezembro de 
2009, define a Política Nacional para a População em 
Situação de Rua, sendo considerados neste contexto:

1. O grupo populacional heterogêneo que possui 
em comum a pobreza extrema, os vínculos 
familiares interrompidos ou fragilizados.

2. Aqueles que não possuem moradia conven-
cional regular, e que utilizam os logradouros 
públicos e as áreas degradadas como espaço de 
moradia e de sustento, de forma temporária ou 
permanente.

3. A população que utiliza as unidades de aco-
lhimento para pernoite temporário ou como 
moradia provisória.

4. Prioritariamente, “mendigos” e “pedintes”.
5. Em sua maioria, mulheres e crianças em situa-

ção de extrema pobreza.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

55. A Lei no 12.594, de 18 de janeiro de 2012, institui 
o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(Sinase) e regulamenta a execução de medidas socio-
educativas para adolescentes que pratiquem ato 
infracional.

Segundo essa normativa, as medidas socioeducativas 
têm por objetivos:

1. Priorizar a semiliberdade e a internação em 
estabelecimento educacional.

2. A integração social do adolescente e a garan-
tia de seus direitos individuais e sociais, por 
meio do cumprimento de seu plano indivi-
dual de atendimento.

3. A desaprovação da conduta infracional, efe-
tivando as disposições da sentença como 
parâmetro máximo de privação de liberdade 
ou restrição de direitos, observados os limites 
previstos em lei.

4. A responsabilização do adolescente quanto às 
consequências lesivas do ato infracional, sem-
pre que possível incentivando a sua reparação.

5. A integração ao mercado de trabalho em 
instituições públicas ou privadas, mesmo que 
desaprovada pelo adolescente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.



Ministério Público de Santa Catarina

 Página 25

59. O Decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011, esta-
belece os critérios para acesso universal e igualitário à 
assistência farmacêutica que pressupõe:

1. Ter prévia avaliação do Conselho Nacional de 
Saúde.

2. Ter o medicamento sido prescrito por profis-
sional de saúde, no exercício regular de suas 
funções no SUS.

3. Estar a prescrição em conformidade com a 
RENAME, os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas ou com a relação específica com-
plementar estadual, distrital ou municipal de 
medicamentos.

4. Ter a dispensação ocorrida em unidades indi-
cadas pela direção do SUS.

5. Estar o usuário assistido por ações e serviços 
de saúde do SUS.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
e. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

58. Em seu livro O trabalho com grupos em Serviço 
Social, Carlos F. Nunes Moreira (2013) indica que o 
trabalho com grupos e as dinâmicas de grupo são 
inerentes à cultura profissional do assistente social 
e está presente no trabalho de campo desde seus 
primórdios.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. ( X ) O trabalho com grupos e as dinâmicas de 
grupo são meios utilizados para fortalecer a 
dimensão político-pedagógica do trabalho 
do assistente social em diferentes espaços 
socio-ocupacionais.

b. ( ) São estratégias vinculadas à perspectiva fun-
cionalista e ao Serviço Social de Grupos de 
base norte-americana, não sendo possível 
a sua revisão com base em outras matrizes 
teóricas.

c. ( ) São técnicas neutras que reatualizam o con-
servadorismo profissional, próprio da vertente 
modernizadora.

d. ( ) São estratégias vinculadas ao empirismo e ao 
pragmatismo que, devido ao seu viés conser-
vador, se limitam a corrigir disfunções indivi-
duais e integrar o grupo à sociedade.

e. ( ) O viés da ajuda, da persuasão e da coerção 
são próprios dos trabalhos com grupos e dinâ-
micas de grupo.
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61. Myrian V. Baptista (2000) afirma que, no processo 
de planejamento, o estudo de situação consiste na 
caracterização (descrição interpretativa), na compre-
ensão e na explicação de uma determinada situação 
tomada como problema para o planejamento e na 
determinação da natureza e da magnitude de suas 
limitações e possibilidades.

Neste sentido, pautando-se por Mattelart (1968) e 
sua equipe, mas ampliando o âmbito de exigência, a 
autora defende que podem ser considerados como 
objetivos do estudo de situação:

1. A configuração do marco de situações ou de 
antecedentes, acompanhada de análise com-
preensiva e explicativa de suas determinações.

2. A identificação sistemática e contínua de 
áreas críticas e de necessidades, a que se 
pode acrescentar, ainda, de oportunidades e 
de ameaças.

3. A determinação de elementos que permitam 
justificar a ação sobre o objeto; o estabeleci-
mento de prioridades.

4. A análise dos instrumentos e das técnicas que 
podem ser operados na ação; a indicação de 
alternativas de intervenção.

5. A prevalência de conhecimentos específicos 
próprios das áreas do saber envolvidas nas 
etapas iniciais e interdisciplinares nas fases 
finais. Isso garante a autonomia dos profissio-
nais em face das interpretações sobre a reali-
dade de intervenção.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

60. A Lei Complementar no 141/2012 dispõe, dentre 
outras medidas, sobre os valores mínimos a serem 
aplicados anualmente pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Municípios em ações e servi-
ços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio 
dos recursos de transferências para a saúde e as nor-
mas de fiscalização, avaliação e controle das despesas 
com saúde nas 3 esferas de governo. A Lei determina, 
ainda, a responsabilidade da gestão dos recursos des-
tinados a ações e serviços públicos de saúde.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. ( ) Cabe aos Conselhos Municipais de Saúde 
a gestão dos recursos destinados a ações e 
serviços públicos de saúde.

b. ( X ) O Fundo de Saúde é instituído como a uni-
dade orçamentária e gestora dos recursos 
destinados a ações e serviços públicos de 
saúde, ressalvados os recursos repassados 
diretamente às unidades vinculadas ao 
Ministério da Saúde.

c. ( ) A gestão dos recursos de saúde é de res-
ponsabilidade do Ministério da Saúde, do 
poder executivo estadual e dos Conselhos 
Municipais de Saúde.

d. ( ) O Conselho Nacional de Saúde é a unidade 
orçamentária e gestora dos recursos destina-
dos a ações e serviços públicos de saúde.

e. ( ) É de responsabilidade da Comissão Tripartite 
e dos consórcios de saúde a gestão dos recur-
sos destinados a ações e serviços públicos de 
saúde.
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62. Ao abordar a questão do objeto do planejamento, Myrian V. Baptista (2000) consi-
dera que:

1. O objeto do planejamento da intervenção profissional é o segmento da reali-
dade que lhe é posto como desafio, é o aspecto determinado de uma realidade 
total sobre o qual irá formular um conjunto de reflexões e de proposições para a 
intervenção.

2. À medida que a realidade social é dinâmica e, também, que o processo para 
apreendê-la se faz por sucessivas aproximações, não existe um momento no qual 
se possa dizer que se tenha perfeitamente delineado o objeto da intervenção: ele 
vai se construindo e reconstruindo permanentemente no decorrer de toda a ação 
planejada, em função de suas relações com o contexto que o produziu, sendo 
modificado e modificando-o permanentemente.

3. Na prática, a (re) construção do objeto da ação profissional é um processo que 
envolve operacionalização das demandas institucionais, das pressões dos usu-
ários e das decisões profissionais. Uma vez que a intervenção e o planejamento 
da ação profissional se realizam primordialmente nas instituições, é a demanda 
institucional o ponto de partida e o ponto de referência para a construção e para 
o planejamento da intervenção.

4. O ponto de referência deve sempre ser as demandas da população; caso con-
trário o profissional estará fadado a reproduzir as relações de poder vigentes, se 
afastando do projeto ético-político defendido pela categoria. É preciso assumir 
essas demandas da população, entendendo-as como reveladoras de suas neces-
sidades sociais mais essenciais.

5. O processo reconstrutivo do objeto se assenta sobre a percepção de que as ques-
tões tratadas na prática se colocam em níveis diferentes e de intervenção – do 
campo das microinterações ao das relações mais amplas – e que a ampliação 
desse âmbito interventivo não significa o abandono ou desqualificação da ques-
tão colocada pela instituição, mas a sua superação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
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63. Levando em consideração o debate da categoria profissional sobre a importância 
da pesquisa para o Serviço Social, leia as afirmativas que seguem.

1. Um esforço intenso do conjunto da categoria profissional, através de seus 
órgãos representativos, fez com que o Serviço Social atingisse o patamar de 
ciência, tendo como objeto próprio a questão social. O alcance desse patamar 
permitiu que o Serviço Social fosse integrado a grande área das Ciências Sociais 
Aplicadas junto às agências de fomento como o CNPq, Capes e outras. De 
acordo com Netto (2009), até os anos finais da década de 1960 o Serviço Social 
desconhecia a pesquisa como parte constitutiva do perfil profissional.

2. Para Yolanda Guerra (2009), a pesquisa assume um papel decisivo na conquista 
de um estatuto acadêmico que possibilita aliar formação com capacitação, 
condições indispensáveis tanto para uma intervenção profissional qualificada, 
quanto para a ampliação do patrimônio intelectual e bibliográfico do Serviço 
Social, que vem sendo produzido, especialmente, mas não exclusivamente, no 
âmbito da pós-graduação stricto senso. 

3. Considerando que no cotidiano profissional o assistente social se depara com 
um conjunto de demandas que o fazem necessariamente agir de maneira ime-
diata, não tem ele condições de desenvolver qualquer proposta de pesquisa que 
possa subsidiar a análise dessas demandas e reorientar suas práticas. 

4. Ao abordar a questão da pesquisa em Serviço Social, Netto (2009) adverte que 
é impossível imaginar o desenvolvimento profissional sem que, no interior da 
categoria, exista um segmento dedicado expressamente à pesquisa – e tudo 
indica que tal segmento encontra seu espaço específico na universidade.

5. Na opinião de Netto (2009), nem todo assistente social tem que se dedicar siste-
maticamente à pesquisa. Por isso, “é preciso encontrar meios, canais e modos de 
coletivizar, com o conjunto da categoria, os avanços teóricos e técnico-operati-
vos alcançados pelos pesquisadores.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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64. No percurso histórico do Serviço Social, a supervisão foi ganhando contornos dife-
renciados, refletindo também as perspectivas teórico-metodológicas assimiladas pela 
profissão. Segundo Yolanda Guerra (2009), é certo que uma abordagem da supervisão 
concebida a partir das suas funções pedagógica, socioprofissional, ética e política, e ana-
lisada criticamente no contexto da crise contemporânea e de seus impactos no Estado, 
nos espaços sócio-ocupacionais, nas demandas e no exercício profissional, constitui-se, 
ainda, uma lacuna a ser preenchida pela produção teórico-bibliográfica crítica.

Situando sua análise sobre a supervisão em Serviço Social nesta perspectiva (crítica), a 
autora afirma que sua reflexão sobre o tema tem como pressupostos:

1. O domínio técnico-operativo; o entendimento das correlações de forças trava-
das nos espaços institucionais com vistas a atender às demandas do mercado 
de trabalho; a eficiência e a eficácia sob o ponto de vista institucional; o conheci-
mento empírico sobre as demandas e requisições que aparecem na realidade de 
intervenção.

2. A supervisão é a expressão da indissociabilidade entre trabalho e formação pro-
fissional; é expressão da unidade entre teoria e prática; não pode ser compreen-
dida desvinculada dos seus componentes teórico, ético e político, da compre-
ensão do significado social do Serviço Social na sociedade brasileira, dos valores 
que privilegia, de um projeto profissional que se conecta (ainda que por meio 
de muitas mediações) a projetos de sociedade.

3. A supervisão, qualquer que seja sua modalidade, não pode ser realizada inde-
pendentemente do caráter e modelo de políticas sociais seja público ou privado 
e das formas particulares de enfrentamento da chamada “questão social” pelo 
Estado, bem como da sua relação com a dinâmica do mercado de trabalho; na 
supervisão se realiza a unidade entre ensino e aprendizagem.

4. O entendimento de que teoria e prática são coisas distintas, ainda que consti-
tuam uma unidade; a defesa intransigente de uma sociabilidade na qual a eman-
cipação política é o principal objetivo; a necessidade da sistematização da prá-
tica, entendida como teorização e pressuposto para a realização da supervisão.

5. Compreensão da profissão como trabalho no sentido ontológico mar-
xiano; a identidade entre supervisão e assessoria técnica; a incorporação 
de ações administrativas de controle e sua verificação segundo critérios 
burocrático-administrativos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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em Branco.
(rascunho)

65. No texto intitulado Gestão: planejamento e admi-
nistração, Rosângela N. de Carvalho Barbosa (2004) faz 
importantes reflexões tentando realizar uma conexão 
entre teoria e operatividade no campo temático da 
gestão.

Considerando os elementos trazidos pela autora ao 
abordar a gestão no contexto sócio-histórico da rees-
truturação capitalista, é correto afirmar:

1. Um dos efeitos mais perversos que o rumo 
das novas práticas de gestão passou a tomar 
diz respeito à paralela desqualificação do 
debate político sobre as políticas sociais e sua 
reconversão à medição técnica da realidade 
pelos especialistas.

2. No âmbito das práticas estatais de gestão, 
no contexto das reformas neoliberais, ganha 
expressão o debate a respeito do modus ope-
randi das políticas sociais. E, neste sentido, o 
planejamento das ações e a administração 
dos recursos, como instrumentos de gestão, 
devem fortalecer o paradigma da universaliza-
ção do acesso e contraditoriamente, promover 
a equivalência direito e consumo de serviço.

3. A espinha dorsal das reformas operadas no 
interior do Estado é a visão gerencial adotada 
pelos governos e que se sustenta na denomi-
nada gestão de resultados por meio da reorga-
nização das carreiras e categorias funcionais 
no âmbito do Estado, da incorporação da 
gerência de resultados e da instituição das 
organizações sociais.

4. O pragmatismo tecnocrático se reveste de 
certo cinismo quanto mais avança a deside-
ologização das narrativas e práticas sociais 
como se enfatiza na cultura da eficiência. O 
desenvolvimento técnico nas políticas sociais 
se realiza associadamente com a despolitiza-
ção do debate sobre os direitos sociais, o que 
acentua o cinismo tecnocrático.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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