TURNO

Nº DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ESCOLA

SALA

ORDEM

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
• O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão
corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno
completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
• A totalidade da Prova terá a duração de 3h30 (três horas e trinta minutos), incluindo o tempo para preenchimento da Folha
de Respostas da Prova Objetiva.
i
Iniciada a Prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas 2h30 (duas horas e trinta minutos) de
prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas da
Prova Objetiva. A Folha de Respostas da Prova Objetiva será o único documento válido para correção.
i
Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
• Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um
fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da
entrada no sanitário e, depois da utilização deste, ser submetido à revista com detector de metais. Na situação descrita, se for
detectado que o candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do
concurso.
• O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer
nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA
• Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
• A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais
destinados às respostas.
• Use caneta transparente de tinta preta.
• Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
• Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que
contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
• O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo
abaixo:
• Todas as questões deverão ser respondidas.
OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.
CONCURSOS PÚBLICOS

11/2014
Espaço reservado para anotação das respostas

- O candidato poderá destacar e levar para conferência.

CONCURSOS PÚBLICOS

NOME DO CANDIDATO

Nº DE INSCRIÇÃO

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) a partir do dia 18 de novembro de 2014.

familiar, e por pressão consumista que o convence de que só

LÍNGUA PORTUGUESA

terá seu valor reconhecido socialmente se portar determinados
Leia o texto adaptado abaixo para responder às questões
de 1 a 3.

Todos os países que reduziram a maioridade penal
não diminuíram a violência
Por Frei Betto

produtos de grife.
Enfim, o menor infrator é resultado do descaso do Estado,
que não garante a tantas crianças creches e educação de
qualidade; áreas de esporte, arte e lazer; e a seus pais trabalho
decente ou uma renda mínima para que possam subsistir com
dignidade em caso de desemprego.

Voltou à pauta do Congresso, por insistência do PSDB, a

Portanto, não basta reduzir a maioridade penal e instalar

proposta de criminalizar menores de 18 anos via redução da

UPPs em áreas consideradas violentas. O traficante não espera

maioridade penal.

que seu filho seja bandido, e sim doutor. Por que, junto com a

De que adianta? Nossa legislação já responsabiliza toda

polícia pacificadora, não ingressam, nas áreas dominadas por

pessoa acima de 12 anos por atos ilegais. Segundo o Estatuto

bandidos, escolas, oficinas de música, teatro, literatura e praças

da Criança e do Adolescente, o menor infrator deve merecer

de esportes?

medidas socioeducativas, como advertência, obrigação de

Punidos deveriam ser aqueles que utilizam menores na

reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade

prática de crimes. E eles costumam ser hóspedes do Estado

assistida, semiliberdade e internação. A medida é aplicada

que, cego, permite que dentro das cadeias as facções

segundo a gravidade da infração.

criminosas monitorem, por celulares, todo tipo de violência

Nos 54 países que reduziram a maioridade penal, não se

contra os cidadãos.

registrou redução da violência. A Espanha e a Alemanha

Que tal criminalizar o poder público por conivência com o

voltaram atrás na decisão de criminalizar menores de 18 anos.

crime organizado? Bem dizia o filósofo Carlito Maia: “O

Hoje, 70% dos países estabelecem 18 anos como idade penal

problema do menor é o maior.”

mínima.
O índice de reincidência em nossas prisões é de 70%.
Não existe, no Brasil, política penitenciária, nem intenção do

1.

De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo.
I.

O autor do texto defende que não adianta reduzir a
maioridade penal, pois, no Brasil, não há intenção
quanto à recuperação dos presos nem há política
penitenciária, fazendo com que os adolescentes se
distanciem de medidas socioeducativas e fiquem
sujeitos à violência.

II.

Defende-se, no texto, que devem ser garantidos
creches e educação de qualidade, por exemplo, às
crianças e trabalho digno ou uma renda mínima para
os pais como forma de tratar a causa e não o efeito.

III.

Defende-se, no texto, que os adultos devem ser
punidos em vez de punir os menores de idade, uma
vez que os pais devem se responsabilizar totalmente
pelos atos praticados por seus filhos.

Estado de recuperar os detentos. Uma reforma prisional seria
tão necessária e urgente quanto a reforma política. As
delegacias funcionam como escola de ensino fundamental para
o crime; os cadeiões, como ensino médio; as penitenciárias,
como universidades.
O ingresso precoce de adolescentes em nosso sistema
carcerário só faria aumentar o número de bandidos, pois
tornaria

muitos

socioeducativa.

deles
Ficariam

distantes

de

trancafiados

qualquer
como

medida

mortos-vivos,

sujeitos à violência, inclusive sexual, das facções que reinam
em nossas prisões.

É correto o que se afirma em

Já no sistema socioeducativo, o índice de reincidência é

(A)

II e III, apenas.

de 20%, o que indica que 80% dos menores infratores são

(B)

I e II, apenas.

recuperados.

(C)

I, apenas.

Nosso sistema prisional já não comporta mais presos. No

(D)

I e III, apenas.

Brasil, eles são, hoje, 500 mil, a quarta maior população

(E)

I, II e III.

carcerária do mundo. Perdemos apenas para os EUA (2,2
milhões), China (1,6 milhão) e Rússia (740 mil).
Reduzir a maioridade penal é tratar o efeito, e não a
causa. Ninguém nasce delinquente ou criminoso. Um jovem
ingressa no crime devido à falta de escolaridade, de afeto
2

2.

Observe o trecho transcrito do texto e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta um sinônimo da
palavra destacada de acordo com o contexto.

5.

“(...) a seus pais trabalho decente ou uma renda mínima

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à ortografia, assinale a alternativa correta.
(A)

Aquele policial lidou com muitos casos de fraticídio.

(B)

Eles estavam tentando compreender o esteriótipo do
assassino.

(C)

A polícia detectou que o assassino era misantropo.

para que possam subsistir com dignidade em caso de
desemprego.”

3.

(A)

Trabalhar.

(B)

Progredir.

(C)

Aprimorar-se.

(D)

Sobreviver.

(E)

Encher-se.

6.

O caso do assassinato daquela criança rerpecutiu
em toda a imprensa.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à ocorrência de crase, assinale a alternativa
correta.
(A)

O delegado referiu-se à casos de estupro na região
central.

(B)

A mulher foi morta à machadadas pelo próprio
marido.

“Portanto, não basta reduzir a maioridade penal e instalar

(C)

O caso é sigiloso e não interessa à nenhuma pessoa
aqui presente.

(D)

A vítima chegou à gritar, mas ninguém a acudiu.

(E)

O investigador
desprezo.

referiu-se

àquele

infrator

com

(A)

Ainda que medidas socioeducativas sejam
implantadas, decisões mais rígidas devem ser
tomadas.

(B)

Desde que a polícia começou a agir naquela região,
o índice de criminalidade diminuiu.

(C)

O índice de roubo seguido de morte aumentou
naquele bairro. Logo, medidas devem ser tomadas
para garantir a segurança dos moradores.

(A)

O resultado do julgamento não agradou o público.

(B)

A decisão implicou à prisão de cinco adolescentes.

(D)

É preciso garantir educação de qualidade a fim de
que o índice de criminalidade diminua.

(C)

Ao toque da campainha, não entre e não saia do
pavilhão.

(E)

Conforme veiculado na mídia, houve rebelião.

(D)

O delegado procederá ao inquérito.

(E)

“Prefiro ser morto do que ser preso”, disse o menor
infrator.

7.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à regência verbal, assinale a alternativa correta.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à concordância verbal, assinale a alternativa
correta.
8.
(A)

Fomos nós quem flagrou o ladrão no momento do
roubo.

(B)

Perto de 50 detentos fugiu de um presídio do interior
de São Paulo.

(C)
(D)
(E)
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Prostou o ladrão de um só golpe.

(E)

Observe a oração abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa em que a conjunção destacada estabeleça o
mesmo sentido e tenha a mesma classificação que a
conjunção destacada na oração abaixo.

UPPs em áreas consideradas violentas.”

4.

(D)

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à acentuação, assinale a alternativa correta.
(A)

O policial era o melhor no seu míster.

(B)

Não se poupou esforços para prender aquela
quadrilha.

Os policiais fecharam o circuíto para que não fosse
invadido.

(C)

Construiu-se novos postos policiais na região
metropolitana.

O carcereiro recém-admitido foi espancado até a
morte.

(D)

O carro da polícia ía na contramão quando capotou.

(E)

Últimamente, os internos estão tranquilos.

Parecem haver graves problemas com a segurança
pública.

9.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à pontuação, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

10.

A elaboração de planejamento preventivo de
mediação de conflito, exige que medidas de
contenção, no local sejam feitas, de modo que os
adolescentes, fiquem, de certa forma, ali confinados,
evitando que, haja alastramento no espaço físico do
Centro de Atendimento.

MATEMÁTICA
11.

f ( x) =

A elaboração de planejamento preventivo de
mediação de conflito exige que medidas de
contenção, no local, sejam feitas, de modo que os
adolescentes fiquem de certa forma ali confinados,
evitando que haja alastramento no espaço físico do
Centro de Atendimento.
A elaboração, de planejamento preventivo, de
mediação de conflito exige que: medidas de
contenção no local sejam feitas, de modo que os
adolescentes, fiquem de certa forma ali confinados,
evitando que haja: alastramento no espaço físico do
Centro de Atendimento.
A elaboração de planejamento, preventivo de
mediação de conflito, exige que medidas de
contenção, no local, sejam feitas, de modo que os
adolescentes, fiquem de certa forma ali confinados,
evitando que haja alastramento, no espaço físico do
Centro de Atendimento.

12.

A elaboração de planejamento preventivo de
mediação de conflito, exige que medidas de
contenção, no local, sejam feitas, de modo que os
adolescentes, fiquem de certa forma ali confinados,
evitando que haja alastramento, no espaço físico do
Centro de Atendimento.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à ortografia, assinale a alternativa correta.
(A)

A polícia encontrou uma cápsula deflagrada no local
do crime.

(B)

O olhar do assassino era funério.

(C)

A vítima foi decaptada e jogada no rio.

(D)

O acusado não tem condições de custiar sua própria
defesa.

(E)

Foi preso por ato obceno.

Assinale a alternativa que apresenta o conjunto imagem
da função abaixo.

13.

(A)

Im = [− 1; 1]

(B)

⎡ 2⎤
Im = ⎢0; ⎥
⎣ 3⎦

(C)

⎡ 2 2⎤
Im = ⎢− ; ⎥
⎣ 3 3⎦

(D)

Im = [2; 3]

(E)

Im =

2 sen( x)
3

Em uma empresa, 4 funcionários pintam à mão 40
canecas personalizadas em 3 dias. Com o advento da
festa da padroeira da cidade, tornou-se necessário que
fossem pintadas 1.200 canecas em 12 dias. Diante do
exposto, assinale a alternativa que apresenta quantos
funcionários, de mesma capacidade que os primeiros, são
necessários para que o trabalho seja entregue no prazo.
(A)

10.

(B)

15.

(C)

20.

(D)

25.

(E)

30.

Com a proximidade das festas de fim de ano, uma
instituição assistencial arrecadou brinquedos para que
fossem distribuídos às crianças em duas ocasiões: na
primeira, 45% dos brinquedos foram doados; na segunda,
15%. Verificou-se que ainda restaram 90 brinquedos
guardados. Pode-se concluir, então, que a quantidade de
brinquedos arrecadados foi
(A)

435.

(B)

375.

(C)

225.

(D)

195.

(E)

160.

4

14.

Um luthier (profissional especializado na fabricação e
manutenção de instrumentos de corda com caixa de
ressonância) fabricava 40.000 instrumentos anualmente.
Há três anos, sua produção vem sofrendo queda segundo

16.

( )x

a função: P = 40.000 . 0,1 . Diante do exposto, é
correto afirmar que a expectativa de produção, ao final
destes três anos, é de

15.

Uma quantidade de livros pode ser disposta de forma que
eles
fiquem
agrupados
de
dois
em
dois,
independentemente da ordem, formando, então, 10
agrupamentos. Diante do exposto, é correto afirmar que a
quantidade de livros desta condição é
(A)

25.

(B)

13.

(A)

4.000 instrumentos.

(C)

10.

(B)

400 instrumentos.

(D)

5.

(C)

40 instrumentos.

(E)

3.

(D)

4 instrumentos.

(E)

40.000 instrumentos.

17.

Observe o gráfico abaixo.

Um prédio de apartamentos residenciais decidiu trocar sua
caixa de água para que pudesse garantir melhor o
abastecimento. Para isso, instalou uma caixa cilíndrica
com raio de 9m e altura de 10m. Estando cheia, é correto
afirmar que a quantidade de litros de água que a caixa
poderá oferecer é de
(Dados: considere

18.

Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a
função que melhor representa os dados contidos no
gráfico.

5

(A)

f ( x) = 2 x + 4

(B)

f ( x) = 2 log( x)

(C)

f ( x) = x 2 − 4 x + 4

(D)

f ( x) = − x 2 + 2 x − 4

(E)

f ( x) = − x 3 − 3 x + 4

19.

(A)

2.970.000.

(B)

2.430.000.

(C)

2.350.000.

(D)

2.290.000.

(E)

1.840.000.

π = 3 ).

Em uma urna, existem 20 bolas numeradas de 1 a 20. Se
retirarmos, ao acaso, uma destas bolas, a probabilidade
de ela ter um número múltiplo de três ou par é de
(A)

3.
10

(B)

5
.
3

(C)

2
.
9

(D)

4
.
5

(E)

1
.
7

Um investidor aplicou R$200.000,00 em um fundo de
investimento que rendia juros simples de 36% a.a.. Deixou
seu dinheiro aplicado durante 18 meses. Assinale a
alternativa que apresenta o montante resgatado ao final
do período.
(A)

R$360.000,00.

(B)

R$326.000,00.

(C)

R$312.000,00.

(D)

R$308.000,00.

(E)

R$302.000,00.

20.

O perímetro de um retângulo é 55m. O lado maior é o
quádruplo do lado menor. Assinale a alternativa que
apresenta a área deste retângulo.
(A)

121m².

(B)

123m².

(C)

125m².

(D)

127m².

(E)

129m².

23.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
21.

Considerando o disposto no artigo 142, do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), assinale a alternativa
que preenche correta e respectivamente as lacunas.
Os

menores

de

_______________

anos

24.

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre
(A)

preservação das florestas, da fauna e da flora.

(B)

proteção ao meio ambiente e combate à poluição em
qualquer de suas formas.

(C)

promoção de programas de construção de moradias
e melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico.

(D)

proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico,
turístico e paisagístico.

(E)

registro, acompanhamento e fiscalização das
concessões de direitos de pesquisa e exploração de
recursos hídricos e minerais em seus territórios.

Conforme o disposto no artigo 26, da Constituição Federal
de 1988, incluem-se entre os bens dos Estados as

serão

______________ e os maiores de ______________ e menores

I.

águas superficiais ou subterrâneas, fluentes,
emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso,
na forma da lei, as decorrentes de obras da União.

II.

áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que
estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob
domínio da União, Municípios ou terceiros.

III.

ilhas fluviais e lacustres não pertencentes aos
Municípios de outros Estados.

IV.

terras devolutas não compreendidas entre as da
União.

de ______________ anos _____________ por seus pais,
tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual.

22.

(A)

dezoito/
assistidos/
representados

dezoito/

(B)

dezesseis/ assistidos/
representados

dezesseis/

(C)

dezesseis/ representados/ dezesseis/ vinte e um/
assistidos

(D)

dezoito/ representados/
assistidos

(E)

dezesseis/
assistidos

dezoito/

representados/

vinte
vinte

vinte

dezesseis/

e
e

e

um/
um/

É correto o que está contido em

um/

dezoito/

O artigo 145, do ECA, dispõe que os Estados e o Distrito
Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas
da infância e da juventude, cabendo ao(à)
(A)

Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade
por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura
e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.

(B)

Ministério Público estabelecer sua proporcionalidade
por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura
e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.

(C)

Fundação Casa estabelecer sua proporcionalidade
por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura
e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.

(D)

Poder
Executivo
Federal
estabelecer
sua
proporcionalidade por número de habitantes, dotálas de infraestrutura e dispor sobre o atendimento,
inclusive em plantões.

(E)

Poder Executivo Estadual estabelecer sua
proporcionalidade por número de habitantes, dotálas de infraestrutura e dispor sobre o atendimento,
inclusive em plantões.

25.

(A)

I e II, apenas.

(B)

II e IV, apenas.

(C)

I, III e IV, apenas.

(D)

I e III, apenas.

(E)

I, II e IV, apenas.

Segundo a Constituição Federal de 1988, constitui(em)
crime(s) de responsabilidade do Prefeito Municipal:
I.

efetuar repasse que supere os limites definidos na
Constituição Federal de 1988.

II.

não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês.

III.

enviar o repasse a menor em relação à proporção
fixada na Lei Orçamentária.

É correto o que está contido em
(A)

I, apenas.

(B)

II, apenas.

(C)

I, II e III.

(D)

I e III, apenas.

(E)

III, apenas.
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ASSISTENTE SOCIAL (CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS)
26.

27.

Além da adoção das correções gramaticais e ortográficas
no Código de Ética do Assistente Social, de modo a
aperfeiçoá-lo e adequá-lo às novas regras da Língua
Portuguesa, a Resolução CFESS nº 594/2011 substitui a
designação
(A)

“orientação sexual” por “opção sexual” e “identidade
de gênero” por “gênero”.

(B)

“afetividade” por “união homoafetiva” e “identidade”
por “origem”.

(C)

“opção sexual” por “orientação sexual” e “gênero”
por “identidade de gênero”.

(D)

“união entre pessoas do mesmo sexo” por “união
homoafetiva” e “sexualidade” por “opção sexual”.

(E)

“opção sexual” por “união entre pessoas do mesmo
sexo” e “gênero” por “masculino e feminino”.

Analise as assertivas abaixo, que abordam a Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988.
I.

Consta da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 que um dos direitos individuais e
coletivos é a cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade.

II.

Consta da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 que um dos direitos individuais e
coletivos é a livre locomoção no território nacional
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair
com seus bens.

III.

Consta da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 que um dos direitos individuais e
coletivos é a construção de uma sociedade livre,
justa e solidária.

É correto o que se afirma em
(A)
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28.

I, apenas.

(B)

II, apenas.

(C)

III, apenas.

(D)

I e II, apenas.

(E)

I, II e III.

29.

Assinale a alternativa que apresenta um dos aspectos
relativos ao direito à proteção especial, conforme consta
no Título VIII – Da Ordem Social – Capitulo VII (Da
Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do
Idoso) da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988.
(A)

Estímulo do poder público, por meio de assistência
jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da
lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de
criança ou adolescente órfão ou abandonado.

(B)

Isenção de contribuição para a seguridade social
das entidades beneficentes de Assistência Social
que atendam às exigências estabelecidas em lei.

(C)

A lei definirá os critérios de transferência de recursos
para o Sistema Único de Saúde e ações de
Assistência Social da União para os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para
os Municípios, observada a respectiva contrapartida
de recursos.

(D)

Nenhum benefício ou serviço da seguridade social
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total.

(E)

O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais e o pescador artesanal, bem como os
respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, sem empregados
permanentes, contribuirão para a seguridade social
mediante a aplicação de uma alíquota sobre o
resultado da comercialização da produção e farão
jus aos benefícios nos termos da lei.

A jornada de trabalho com duração de 6 horas, um dos
Direitos Sociais expostos na Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, é assegurada para o
trabalhador que exerce trabalho
(A)

noturno, em fábricas da área petroquímica.

(B)

considerado de risco, com contato com produtos
nocivos à saúde.

(C)

realizado em hospitais e instituições de saúde.

(D)

realizado em turnos ininterruptos de revezamento,
salvo negociação coletiva.

(E)

em instituições prisionais e em meio rural.

30.

Acerca da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, no que concerne à Seguridade Social, marque V
para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
( )

31.

É
considerado
contribuição
social
recurso
proveniente à folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício.

( )

É
considerado
contribuição
social
recurso
proveniente sobre a receita de concursos de
prognósticos.

( )

É
considerado
contribuição
social
recurso
proveniente da receita dos segurados da previdência
social, incidindo esta sobre a aposentadoria e
pensão recebida.

( )

32.

É
considerado
contribuição
proveniente do lucro.

(A)

V/ V/ V/ V

(B)

F/ V/ F/ V

(C)

V/ F/ V/ F

(D)

F/ V/ V/ V

(E)

V/ V/ F/ V

social

Conforme a LOAS, compete ao CNAS (Conselho Nacional
de Assistência Social)
(A)

acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem
como os ganhos sociais e o desempenho dos
programas e projetos aprovados.

(B)

o desenvolvimento de projetos e pesquisas para
melhoria da atuação dos profissionais que exercem
função na assistência pública.

(C)

a prestação de assessoramento técnico às
entidades públicas e às Instituições não
Governamentais.

(D)

a coordenação e a articulação das entidades
beneficentes.

(E)

promover recursos para pagamento de benefícios de
prestação continuada.

recurso
33.

Analise as assertivas abaixo, que se referem à política de
Assistência Social, de acordo com a LOAS.
I.

Representa diretriz da Assistência Social a
participação da iniciativa privada, obedecendo a
preceitos constitucionais.

II.

Representa diretriz da Assistência Social a
participação
da população, por
meio de
organizações representativas, na formulação e no
controle das ações em todos os níveis.

III.

Representa diretriz da Assistência Social a
contribuição adicional custeada para complemento
do atendimento.

34.

No tocante à LOAS, assinale a alternativa cuja abordagem
de um dos princípios da Assistência Social encontra-se
mencionada de forma correta.
(A)

Acesso ao atendimento diferenciado, observando as
peculiaridades existentes entre as populações
urbana e rural.

(B)

Atendimento populacional centralizado, direcionado,
tendo como base a autonomia administrativa.

(C)

Divulgação de benefícios, serviços, programas e
projetos assistenciais e recursos direcionados à
população de regiões carentes.

(D)

Supremacia da rentabilidade econômica sobre o
atendimento das necessidades sociais.

(E)

Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar
o destinatário da ação assistencial alcançável pelas
demais políticas públicas.

É função do Ministério Público, segundo o constante no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
(A)

aplicar penalidades administrativas nos casos de
infrações contra norma de proteção à criança ou ao
adolescente.

(B)

expedir notificações para colher depoimentos ou
esclarecimentos e, em caso de não comparecimento
injustificado, requisitar condução coercitiva.

(C)

designar
curador
especial
em
casos
de
apresentação de queixa ou representação, ou de
outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em
que haja interesses de criança e adolescente.

(D)

determinar o cancelamento, a ratificação e o
suprimento dos registros de nascimento e óbito.

(E)

conhecer ações decorrentes de irregularidades em
entidades de atendimento, aplicando as medidas
cabíveis.

É correto o que se afirma em
(A)

I, II e III.

(B)

I, apenas.

(C)

II, apenas.

(D)

III, apenas.

(E)

I e III, apenas.
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35.

Assinale a alternativa que apresenta uma das atribuições
do Conselho Tutelar.
(A)

(B)
(C)

(D)

(E)
36.

Conhecer de ações civis fundadas em interesses
individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao
adolescente.
Assessorar o poder executivo local na elaboração da
proposta orçamentária para planos e programas de
atendimento dos direitos da criança e do
adolescente.

Assinale a alternativa que apresenta uma das linhas de
ação da política de atendimento, conforme descrito no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
(A)

Serviço de identificação e localização de pais,
responsável,
crianças
e
adolescentes
desaparecidos.

(B)

Criação e manutenção de programas específicos,
observada a descentralização político-administrativa.

(C)

Manutenção dos fundos nacional, estaduais e
municipais vinculados aos respectivos conselhos
dos direitos da criança e do adolescente.

(D)

Mobilização da opinião pública para a indispensável
participação dos diversos segmentos da sociedade.

(E)

Municipalização do atendimento.

Disciplinar, através de portaria, a participação de
criança ou adolescente em certames de beleza.

De acordo com o ECA, é medida aplicável aos pais
ou responsável encaminhamento a tratamento
psicológico ou psiquiátrico.

( )

De acordo com o ECA, é medida aplicável aos pais
representar, junto à autoridade judiciária, nos casos
de
descumprimento
injustificado
de
suas
deliberações.

39.

De acordo com o ECA, é medida aplicável aos pais
ou responsável a inclusão em programa oficial ou
comunitário de auxílio, orientação e tratamento a
alcoólatras e toxicômanos.
De acordo com o ECA, é medida aplicável aos pais
a obrigação de adotar princípios e participar do
desenvolvimento de atividades em regime de
coeducação.

(A)

V/ V/ V/ V

(B)

F/ V/ F/ V

(C)

V/ V/ V/ F

(D)

F/ V/ V/ V

(E)

V/ F/ V/ F

Em conformidade com o descrito no Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), assinale a alternativa que
apresenta uma obrigação das entidades que desenvolvem
programas de internação.

40.

Conforme consta em Lei que institui o SINASE (Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo), o PIA
(Programa Individual de Atendimento), elaborado sob a
responsabilidade da equipe técnica do respectivo
programa de atendimento, com a participação efetiva do
adolescente e de sua família, representada por seus pais
ou responsável, deve conter, dentre os demais itens
mínimos a serem apresentados,
(A)

avaliações e boletim escolar do adolescente.

(B)

as medidas específicas de atenção à saúde do
adolescente.

(C)

a conduta do adolescente, bem como as normas de
tratamento dispensadas a este.

(D)

o teste vocacional, relatando quais as habilidades do
adolescente.

(E)

a capacidade do adolescente para estabelecer
relacionamentos interpessoais.

De acordo com a Lei nº 12.594/2012, que institui o
SINASE e regulamenta a execução das medidas
socioeducativas, analise as assertivas abaixo.
I.

O fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários no processo socioeducativo representa
um dos princípios que rege a execução das medidas
socioeducativas.

II.

A excepcionalidade da intervenção judicial e da
imposição de medidas, favorecendo-se meios de
autocomposição de conflitos, é um dos princípios
constantes das Disposições Gerais.

III.

Representa um dos princípios que rege a execução
das medidas socioeducativas a prioridade a práticas
ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que
possível, atendam às necessidades das vítimas.

(A)

Manter biblioteca com razoável número de livros,
propiciando aos adolescentes condições de
pesquisas escolares.

(B)

Oferecer cursos na área de amamentação e prénatal para adolescentes gestantes.

É correto o que se afirma em

(C)

Fornecer comprovante de depósito dos pertences
dos adolescentes.

(A)

II, apenas.

(B)

I e II, apenas.

Organizar palestras, envolvendo a comunidade local
com vistas a indicar famílias substitutas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

I, II e III.

Promover eventos socioeducativos, envolvendo
profissionais da área de Assistência Social.

(E)

III, apenas.

(D)
(E)
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Promover e acompanhar os procedimentos relativos
às infrações atribuídas a adolescentes.

( )

( )

37.

Aplicar penalidades administrativas nos casos de
infrações contra norma de proteção à criança ou
adolescente.

Com relação às medidas pertinentes aos pais ou
responsável, tendo como base de formulação o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA), marque V para
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.

( )

38.

41.

“O Conhecimento grupal é constituído por meio de
interações dos membros individuais do grupo sendo
propriedade emergente do discurso e interação, a qual
não é, necessariamente, reduzível às opiniões e
entendimento dos indivíduos.” (Deller James Ferreira)

43.

No tocante aos instrumentos de trabalho indiretos, o
Serviço Social lida com documento cujo conceito é
registrar
informações,
observações,
pesquisas,
investigações e fatos, variando de acordo com o assunto e
as finalidades. Esse documento é denominado

Acerca da colocação mencionada acima, pode-se concluir
que

(A)

Ficha de Cadastro.

(B)

Parecer Social.

(A)

(C)

Diário de Campo.

(D)

Relatório Social.

(E)

Folha de Produção Diária.

uma propriedade emergente do discurso e interação
entre membros de determinado grupo é a opinião
dos indivíduos pertencentes ao referido grupo,
mesmo que essa opinião expressa não seja da
maioria.

(B)

a opinião dos membros de determinado grupo
sempre irá convergir no tocante ao entendimento
dos indivíduos a ele pertencentes.

(C)

o conhecimento adquirido e produzido é sempre de
um único membro que melhor articula e exerce
poder de liderança.

Instrumental que, além de ser uma avaliação teórica e
técnica, dá ao Assistente Social uma identidade
profissional, sendo este a conclusão de determinado
trabalho – seja um atendimento individual, seja um
conjunto de instrumentos utilizados durante determinado
processo de intervenção. Esse instrumental é denominado

(D)

o conhecimento adquirido de forma grupal passa a
ser nulo para o indivíduo isoladamente.

(A)

Diário de Campo.

(B)

Acompanhamento Social.

(C)

Parecer Social.

(D)

Encaminhamento Social.

(E)

Entrevista Social.

(E)

42.

44.

45.

um processo grupal somente tem um funcionamento
adequado caso o discurso seja baseado na
convergência de opiniões de seus membros.

A atuação do Assistente Social no âmbito interdisciplinar
torna-se cada vez maior, haja vista a necessidade de
intercâmbio e contato com profissionais de outras áreas
de conhecimento. A interdisciplinaridade que toma por
empréstimo o método ou os procedimentos de outra
disciplina denomina-se
(A)

pseudointerdisciplinaridade.

(B)

interdisciplinaridade auxiliar.

(C)

interdisciplinaridade compósita.

(D)

interdisciplinaridade heterogênea.

(E)

interdisciplinaridade associativa.

Na prática atual do Assistente Social, observa-se uma
diversidade
de
modelos
familiares.
Comumente
encontrado, o modelo denominado “monoparental” é
aquele constituído
(A)

por pai, mãe e filhos. Representa, assim, o modelo
que faz parte do imaginário social.

(B)

apenas por grupo de irmãos. Nesse modelo, os pais
são ausentes.

(C)

por grupo de pessoas que possuem ligações de
amizade, não tendo qualquer ligação consanguínea.

(D)

por pessoas que compõem as chamadas uniões
homoafetivas.

(E)

pela mulher, que sustenta sozinha a família. Nesse
modelo, a figura masculina é totalmente ausente,
não participando nem de forma cambiante.

46.

A mediação, segundo alguns autores, é percebida como
uma técnica mais adequada aos conflitos familiares.
Dados os avanços na atuação, modelos de mediação são
praticados por profissionais da área social para a solução
e minimização de problemas familiares. Dentre estes
modelos, há o modelo de John Hayres, que
(A)

se compõe de três obstáculos para a efetivação de
um bom processo: o balanço do poder; o controle do
processo; e a neutralidade.

(B)

concentra seus esforços na revalorização pessoal e
no reconhecimento do outro, com a finalidade de
ajudar as partes a obter o aumento da força do eu e
a sensibilidade mútua.

(C)

se compõe da primeira entrevista (informativa);
segunda entrevista para detectar interesses de cada
parte; terceira entrevista para reconhecer os
interesses e necessidades do outro; e quarta
entrevista para acordos temporários.

(D)

pressupõe uma negociação colaborativa com a
presença de um terceiro (o mediador), orientado
para a solução de problemas.

(E)

objetiva,
primordialmente,
as
especiais
necessidades da família. Compõe-se das seguintes
etapas: identificação do problema; análise do
problema; análise e escolha do âmbito de resolução
de um conflito; escolha do mediador; coleta de
informações sobre a natureza da disputa; definição
do problema; busca de opções; redefinição das
posições; negociação e acordo.
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47.

48.

É correto o que se afirma em

Trata-se de modelo de mediação considerado o mais
tradicional. Tem como etapas: diferenciar as pessoas do
problema; direcionar focos nos interesses que estão
ocultos por trás das posições; inventariar opções para
benefício mútuo; criar critérios objetivos e eleição da
melhor alternativa ao acordo feito. Esse modelo
denomina-se
(A)

Modelo da Universidade de Harvard.

(B)

Modelo de Daniel Bustelo.

(C)

Modelo Sara Coob.

(D)

Modelo de Bus e Folger.

(E)

Modelo Liliana Perrone.

Considerando os conceitos de mediação com os quais o
Assistente Social pode estar envolvido, analise as
assertivas abaixo.
I.

II.

III.

Mediação Transformadora: considera o desejo e as
necessidades dos interessados e possibilita, com
essa atitude, a integração e o diálogo entre os
interessados, em vez do enfrentamento destrutivo de
um para com o outro.
Mediação Familiar: considera o conflito um
problema, uma espécie de desajustamento social,
exceção ou desordem social. Nesse tipo de
mediação, nem sempre perscruta a satisfação real
dos envolvidos.
Mediação Acordista: geralmente de caráter
voluntário,
econômico,
rápido,
consensual,
possibilita a manutenção de vínculo parental. Nesse
tipo de mediação, o mediador busca proporcionar o
equilíbrio entre as partes envolvidas no conflito.

50.

(A)

I, II e III.

(B)

I e III, apenas.

(C)

II e III, apenas.

(D)

III, apenas.

(E)

II, apenas.

Os itens abaixo foram formulados com referência no
Código de Ética do Profissional Assistente Social e
baseiam-se nos princípios fundamentais que norteiam a
prática profissional. Com relação a isso, marque V para
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
( )

É princípio fundamental constante no Código de
Ética do Profissional Assistente Social a ampliação e
consolidação da cidadania, considerada tarefa
primordial de toda sociedade, com vistas à garantia
dos direitos civis, sociais e políticos das classes
trabalhadoras.

( )

É princípio fundamental constante no Código de
Ética do Profissional Assistente Social o
posicionamento em favor da gestão seletiva para
acesso a programas e em políticas sociais de bens e
serviços.

( )

É princípio fundamental constante no Código de
Ética do Profissional Assistente Social a opção por
um projeto profissional vinculado ao processo de
construção de uma nova ordem societária, sem
exploração de classe, etnia e gênero.

( )

É princípio fundamental constante no Código de
Ética do Profissional Assistente Social o empenho
na eliminação de todas as formas de preconceito,
incentivando o respeito à diversidade, à participação
de grupos socialmente discriminados e à discussão
das diferenças.

É correto o que se afirma em
(A)

I, II e III.

(B)

I e III, apenas.

(C)

I, apenas.

(A)

F/ V/ F/ V

(D)

II, apenas.

(B)

V/ V/ F/ F

III, apenas.

(C)

F/ F/ F/ V

(E)

49.
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Analise as assertivas abaixo, com base no Código de
Ética Profissional dos Assistentes Sociais.
I.

O Assistente Social tem o dever de participar de
programas de socorro à população em situação de
calamidade pública, no atendimento e defesa de
seus interesses e necessidades.

II.

O Assistente Social deve permitir ou exercer a
supervisão de aluno de Serviço Social em
instituições públicas ou privadas que não tenham em
seu quadro Assistente Social que realize
acompanhamento direto ao aluno estagiário.

III.

O Assistente Social tem direito ao aprimoramento
profissional de forma contínua.

(D)

V/ F/ V/ V

(E)

F/ V/ V/ F
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