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LEIA, COM ATENÇÃO, AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 

1.Este Boletim de Questões é constituído de 
 60 (sessenta) questões objetivas. 

2.  Confira se, além desse boletim de questões, você 
recebeu o CARTÃO-RESPOSTA destinado à marcação 
das respostas das 60 questões objetivas. 

3. Confira seu nome e número de inscrição na parte 
superior do CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. 

4. No caso de não coincidir seu nome e número de 
inscrição, devolva-o ao fiscal e peça-lhe o seu. Se o 
seu cartão não for encontrado, solicite um cartão 
virgem, o que não prejudicará a correção de sua 
prova. 

5. Após a conferência, assine seu nome no espaço 
correspondente do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

6. Para cada uma das questões existem 5 (cinco) 
alternativas, classificadas com as letras a, b, c, d, 
e. Só uma responde corretamente ao quesito 
proposto. Você deve marcar no Cartão-Resposta 
apenas uma letra. Marcando mais de uma, você 
anulará a questão, mesmo que uma das marcadas 
corresponda à alternativa correta. 

7. O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, 
nem amassado, nem rasgado. 

 
LEMBRE-SE 

8. A duração desta prova é de 4 (quatro) horas, 
iniciando às 9 (nove) horas e terminando às 
13 (treze) horas. 

9. É terminantemente proibida a comunicação entre 
candidatos. 

ATENÇÃO 
10. Quando for marcar o Cartão-Resposta, proceda 
da seguinte maneira: 
a) Faça uma revisão das alternativas marcadas no 
Boletim de Questões. 

b) Assinale, inicialmente, no Boletim de Questões, 
a alternativa que julgar correta, para depois 
marcá-la no Cartão-Resposta definitivamente. 

c)  Marque o Cartão-Resposta, usando caneta 
esferográfica com tinta azul ou preta, 
preenchendo completamente o círculo 
correspondente à alternativa escolhida para cada 
questão. 

d) Ao marcar a alternativa do Cartão-Resposta, 
faça-o com cuidado, evitando rasgá-lo ou furá-
lo, tendo atenção para não ultrapassar os limites 
do círculo. 

Marque certo o seu cartão como indicado: 
CERTO  

e)  Além de sua resposta e assinatura, nos locais 
indicados, não marque nem escreva mais nada 
no Cartão-Resposta. 

11. Releia estas instruções antes de entregar a 
prova. 

12. Assine a lista de presença, na linha 
correspondente, o seu nome, do mesmo modo 
como foi assinado no seu documento de 
identidade. 

BOA PROVA! 

Órgão Executor 
UEPA – PROGRAD - DAA 

Belém – Pará 
Agosto de 2012 
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Leia o Texto I, para responder às questões de 1 a 10. 

Texto I 

Como a idade faz nosso cérebro florescer 

A ciência conseguiu identificar a base neurológica da sabedoria. A partir da meia-idade as pessoas 
podem até esquecer nomes, mas tornam-se – acredite – mais inteligentes. A partir de um certo momento da 
vida, que, para a maioria de nós, começa depois do aniversário de 40 anos, a grande questão neurológica se 
resume a uma pergunta: aonde diabos foram parar todos os nomes que eu esqueço? No início, desaparece o 
nome de uma atriz famosa. Depois, some o nome dos filmes que ela fez. Mais adiante, você não consegue 
achar no mar de neurônios o nome do famoso marido dela, muito menos o do outro ator, manjadíssimo, com 
quem ela contracenou em seu trabalho mais célebre. A débâcle ocorre no almoço de domingo em que você se 
percebe, diante da cara divertida de seus filhos, tentando explicar: “Aquele filme, com aquela atriz 
australiana, casada com aquele outro ator...”.  

Essa, você já sabe – ou vai descobrir dentro de algumas décadas –, é a parte chata de um cérebro que 
bateu na meia-idade. Ela vem junto com muitas piadas e uma dose elevada de ansiedade em relação ao 
futuro. O que você não sabe, mas vai descobrir nas próximas páginas, é que existe outro lado, inteiramente 
positivo, das transformações cerebrais trazidas pelo tempo. “Conforme envelhecemos, o cérebro se 
reorganiza e passa a agir e pensar de maneira diferente. Essa reestruturação nos torna mais inteligentes, 
calmos e felizes”, diz a americana Barbara Strauch, autora de O melhor cérebro da sua vida. O livro reúne 
argumentos que fazem a ideia de envelhecer – sobretudo do ponto de vista intelectual – bem menos 
assustadora do que costuma ser.  

Aos 56 anos, estava cansada de passar pela vergonha de encontrar um conhecido, lembrar o que 
haviam comido na última vez em que jantaram juntos, mas não ter a mínima ideia de como se chamava o 
cidadão. Queria entender por que se pegava parada em frente a um armário sem saber o que tinha ido 
buscar. Barbara não entendia como o mesmo cérebro que lhe causava lapsos de memória tão evidentes 
decidira, nos últimos tempos, presenteá-la com habilidades de raciocínio igualmente surpreendentes. Ela 
sentia que, simplesmente, “sabia das coisas”, mas, ao mesmo tempo, se exasperava com a quantidade 
imensa de nomes e referências que pareciam estar sumindo na neblina da memória. Como pode ser?  

É provável que essa mesma pergunta já tenha passado pela cabeça de muitos que chegaram aos 40 
anos rumo às fronteiras da meia-idade, um período cada vez mais dilatado em que podemos passar um 
tempo enorme de nossa existência. Com o aumento da expectativa de vida, a fase intermediária da vida, 
entre os 40 e os 68 anos, tornou-se uma espécie de apogeu. Nesses anos é possível aliar o vigor 
reminiscente da juventude à sabedoria da velhice que se insinua – desde que se saiba identificar, e abraçar, 
as mudanças que acometem o cérebro maduro. Ele já não é o mesmo que costumava ser. Mas as mudanças 
o transformaram num instrumento melhor. “Para o ignorante, a velhice é o inverno; para o sábio, é a estação 
de colheita”, diz o Talmude.  

Os pesquisadores também descobriram que, conforme envelhecemos, mudamos o padrão de ativação 
cerebral. Isso significa que acionamos áreas diferentes das usadas anteriormente para fazer as mesmas 
tarefas. A região frontal do cérebro, encarregada da racionalidade, passa a concentrar a maior parte das 
atividades. A área posterior da cabeça, onde estão algumas das estruturas ligadas a nossas respostas 
emocionais, é acionada com menos frequência. Outra mudança significativa: para realizar a mesma tarefa de 
adultos jovens (de até 30 anos), os mais velhos usam mais áreas do cérebro. Em vez de usar regiões de 
apenas uma metade do cérebro, passam a usar as duas. Os cientistas ainda não estão certos sobre o que 
essas mudanças representam. Há duas possibilidades. A primeira, menos agradável, é que o cérebro esteja 
ficando velho a ponto de não reconhecer mais as áreas encarregadas de cada atividade. A segunda hipótese é 
mais reconfortante: o cérebro pode, sim, estar ficando velho. Mas, ao redirecionar funções para áreas 
diferentes e para mais regiões, dá mostras de que é capaz de se adaptar e manter seu bom funcionamento.  

É irresistível pensar que, talvez, a superativação do cérebro, representada pelo uso simultâneo de 
várias áreas, possa estar por trás das melhoras de raciocínio relatadas por quem está na meia-idade – e 
comprovadas pelos pesquisadores. Os cientistas descobriram que um sistema muito especial do cérebro, 
formado por circuitos localizados em camadas profundas do órgão, está constantemente ativado nos adultos 
de meia-idade. O sistema, chamado de modo-padrão, é usado nos momentos de reflexão, quando pensamos 
sobre o que aconteceu recentemente, fazemos balanços e traçamos planos para nós mesmos. Os 
pesquisadores concluíram que os adultos simplesmente não conseguem desligar o modo-padrão, algo que os 
jovens fazem quando estão envolvidos em uma tarefa. Os adultos, mesmo quando estão concentrados, 
continuam o bate-papo interno com eles mesmos.  

Estar em constante reflexão pode nos tornar distraídos, mas também pode ajudar a ter boas ideias. 
Isso explicaria por que adultos de meia-idade têm o raciocínio afiado, embora não lembrem onde puseram a 
carteira.  

A equipe da psicóloga Mara Mather, da Universidade do Sul da Califórnia, mostrou imagens tristes e 
repulsivas a voluntários maduros e a jovens. Concluiu que nos mais velhos a área do cérebro responsável 
pelas emoções reagia menos às figuras negativas. Concluiu que era um sistema de proteção. O cérebro 
parecia escolher dar menos atenção ao lado ruim da vida. Há nisso mais inteligência e sabedoria do que um 
cérebro jovem talvez seja capaz de perceber.  
 

(Texto adaptado. http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/ 0,,EMI245598-15257,00-COMO+A+IDADE+FAZ+NOSSO+CEREBRO+ FLORESCER.html. Acessado 
em 05/07/2012) 
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1. Atentando-se para aspectos da construção do 
texto, é correto afirmar que:  

a o emprego do pronome no singular em 
"ligadas a nossas respostas emocionais" é 
equivocado.  

b a frase "Os cientistas ainda não estão 
certos sobre o que essas mudanças 
representam" refere-se ao atual estágio de 
inconclusão da pesquisa. 

c as interrogações, ao logo do texto, têm 
função retórica, já que não presumem as 
respectivas respostas. 

d nada impede o leitor de atribuir crédito, à 
afirmação feita, dado o valor de dúvida que 
se insere na frase: "É irresistível pensar 
que, talvez, a superativação do cérebro," ao 
empregar talvez. 

e o emprego das aspas ao longo do texto 
justifica-se pelo fato de que é inusual o 
sentido das frases que destacam. 

 

2. O segmento inteiramente denotativo é: 

a Mais adiante, você não consegue achar no 
mar de neurônios o nome do famoso 
marido dela. 

b Essa, você já sabe – ou vai descobrir dentro 
de algumas décadas –, é a parte chata de 
um cérebro que bateu na meia-idade. 

c Queria entender por que se pegava parada 
em frente a um armário sem saber o que 
tinha ido buscar. 

d Nesses anos é possível aliar o vigor 
reminiscente da juventude à sabedoria da 
velhice que se insinua. 

e A região frontal do cérebro, encarregada da 
racionalidade, passa a concentrar a maior 
parte das atividades. 

 

3. Na frase "Barbara não entendia como o mesmo 
cérebro que lhe causava lapsos de memória 
tão evidentes decidira, nos últimos tempos, 
presenteá-la com habilidades de raciocínio 
igualmente surpreendentes", a expressão 
destacada refere-se tanto a habilidades de 
raciocínio como a: 

a cérebro 

b últimos tempos 

c lapsos de memória 

d Bárbara 

e memória 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mesmo provocando esquecimentos, como, por 
exemplo, não lembrar onde se põe a carteira, 
envelhecer não é tão ruim.  O argumento que 
defende tal ideia é: 

a a certeza de que um mesmo cérebro que 
causa lapsos de memória tão evidentes 
pode nos dotar com habilidades de 
raciocínio igualmente surpreendentes. 

b a descoberta de um sistema muito especial 
do cérebro, formado por circuitos 
localizados em camadas profundas do 
órgão. 

c a existência do chamado de modo-padrão, 
usado nos momentos de reflexão, quando 
pensamos sobre o que aconteceu 
recentemente, fazemos balanços e 
traçamos planos para nós mesmos. 

d o fato da velhice ser um período cada vez 
mais dilatado em que podemos passar um 
tempo enorme de nossa existência. 

e a possibilidade de, conforme envelhecemos, 
o cérebro se reorganizar e passar a agir e 
pensar de maneira diferente. 

 

5. Ao empregar a palavra “manjadíssimo”, o 
autor provoca no texto um efeito de sentido: 

a irônico 

b redundante 

c apelativo  

d humorístico 

e pejorativo 

 

6. Da leitura do texto, é correto afirmar que o 
melhor presente que vem com a velhice é o/a: 

a garra 

b sabedoria 

c memória 

d vigor 

e intelectualidade 

 

7. Conforme envelhecemos, mudamos o padrão 
de ativação cerebral. A outra mudança, 
paralela a esta, é: 

a a possibilidade de identificar e abraçar as 
mudanças que acometem o cérebro 
maduro. 

b a partir da meia-idade as pessoas podem 
até esquecer nomes, mas tornam-se mais 
inteligentes. 

c os adultos, mesmo quando concentrados, 
continuam o bate-papo interno com eles 
mesmos.  

d com o aumento da expectativa de vida, a 
fase intermediária da vida, entre os 40 e os 
68 anos, tornou-se uma espécie de apogeu. 

e para realizar a mesma tarefa de adultos 
jovens (de até 30 anos), os mais velhos 
usam mais áreas do cérebro. 
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8. Na frase: "Estar em constante reflexão pode 
nos tornar distraídos, mas também pode 
ajudar a ter boas ideias", o termo destacado 
expressa ideia:  

a contrária  
b alternativa 
c concordante 
d opositiva 
e explicativa 
 

9. Inteligentes, calmos e felizes são 
características do/da: 

a juventude 
b rejuvenescimento  
c envelhecimento 
d pesquisador 
e intelectual 
 

10. O que permite à equipe da psicóloga Mara 
Mather concluir que, nos mais velhos, existe 
um sistema de proteção é o fato do cérebro:  

a estar em constante reflexão. 
b nos tornar distraídos. 
c nos ajudar a ter boas ideias.  
d reagir menos às figuras negativas.  
e não armazenar nomes. 
 

11.  Acerca da hierarquia e disciplina policial 
militar é correto afirmar que: 

I. A hierarquia e a disciplina são a base 
institucional da Polícia Militar, crescendo a 
autoridade e responsabilidade com a 
elevação do grau hierárquico.  

II. A disciplina na Policial-Militar é a 
ordenação da autoridade, em níveis 
diferentes, dentro da estrutura da Polícia 
Militar, por postos ou graduações.  

III. Dentro de um mesmo posto ou graduação, 
a ordenação faz-se pela antiguidade 
nestes, sendo o respeito à hierarquia 
consubstanciado no espírito de 
acatamento à sequência da autoridade.  

IV. Hierarquia é a rigorosa observância e 
acatamento integral da legislação que 
fundamenta o organismo Policial-Militar e 
coordena seu funcionamento regular e 
harmônico, traduzindo-se pelo perfeito 
cumprimento do dever por parte de todos 
e de cada um dos componentes desse 
organismo.  

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I e III 
b I, II, III e IV 
c I 
d IV 
e II 
 

 

12. Sobre a precedência entre Policiais Militares é 
correto afirmar que: 

a a precedência entre Policiais Militares da 
ativa, do mesmo grau hierárquico, é 
assegurada pela antiguidade no posto ou 
graduação, não havendo exceção em 
nenhum caso. 

b a antiguidade em cada posto ou graduação 
é contada a partir da data da assinatura do 
ato da respectiva promoção, nomeação, 
declaração ou inclusão, salvo quando 
estiver taxativamente fixada a outra data. 

c entre os alunos de um mesmo órgão de 
formação de Policiais Militares, a 
precedência será de acordo com o 
estabelecido pelo comando da unidade, por 
meio de portaria ou ofício circular ou ainda 
fixação de aviso em quadro mural. 

d em igualdade de posto ou graduação, os 
Policiais Militares da inatividade sempre 
terão precedência sobre os da ativa, desde 
que fardados. 

e nos casos de nomeação coletiva, a 
hierarquia será definida em Boletim Geral 
da Corporação, assinado pelo comando da 
Polícia Militar da região onde foi realizada a 
nomeação. 

 

13. O conjunto de deveres e responsabilidades 
inerentes ao Policial-Militar em serviço ativo, 
cujo provimento se faz por ato de nomeação, 
de designação ou determinação expressa de 
autoridade competente é a/o: 

a Carreira Policial Militar 

b Posto do Oficial Policial Militar 

c Graduação da Praça PM 

d Cargo Policial Militar 

e Função Policial Militar. 

 

14. O exercício das atribuições inerentes aos 
cargos Policial-Militar, exercida por oficiais e 
praça da Polícia Militar, com a finalidade de 
preservar, manter e estabelecer a ordem 
pública e segurança interna, através das várias 
ações policiais ou militares, em todo o 
território do Estado é a/o: 

a Graduação da Praça PM 
b Carreira Policial Militar 
c Posto do Oficial Policial Militar 
d Cargo Policial Militar 
e Função Policial Militar. 
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15. São manifestações essenciais do valor Policial-
Militar: 

I. O sentimento de servir, em seu horário de 
trabalho, à comunidade local, desde que 
não ponha em rico a própria vida. 

II. O civismo e o culto das tradições 
históricas.  

III. A fé na missão elevada da Polícia Militar. 
  

IV. O espírito de corpo, orgulho do Policial-
Militar pela Organização onde serve.   

V. O amor à profissão Policial-Militar e o 
entusiasmo com que é exercida.   

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I e III 

b I e II  

c II,  IV e V 

d II, III, IV e V 

e I, II, III, IV e V 

 

16. O sentimento do dever, o pundonor Policial-
Militar e o decoro da classe impõem, a cada  
um dos integrantes da Polícia Militar, conduta 
moral e profissional, irrepreensíveis, com 
observância dos seguintes preceitos da ética 
Policial-Militar:  

I. Amar a verdade e a responsabilidade 
como fundamentos da dignidade pessoal.  

II. Exercer, com autoridade, eficiência e 
probidade as funções que lhe couberem 
em decorrência do cargo.  

III. Respeitar a dignidade da pessoa humana;  

IV. Zelar pelo preparo moral, intelectual e 
físico, próprio e dos subordinados, tendo 
em vista o cumprimento da missão 
comum. 

V. Empregar todas as suas energias em 
benefício do serviço. 

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I, III e IV 

b I, II, III, IV e V 

c IV  

d IV e V 

e I, II e V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. É um ato administrativo e tem como finalidade 
básica a seleção dos Policiais Militares para o 
exercício de funções pertinentes ao grau 
hierárquico superior. O conceito acima se 
refere: 

a  a Promoção dos Policiais Militares. 

b  a Carreira Policial Militar. 

c ao processo de demissão de Policiais 
Militares. 

d a nomeação de Policiais Militares para os 
cargos da carreira PM ou de natureza civil. 

e a indicação de Oficiais e Praças PM para os 
cursos de aperfeiçoamento. 

 

18. Sobre o Comando e a subordinação é correto 
afirmar que: 

a Comando é a soma de autoridade, deveres 
e responsabilidades de que o Policial Militar 
é investido legalmente, quando conduz 
homens ou dirige uma Organização Policial 
Militar.  

b o Comando independe do grau hierárquico, 
posto que constitui prerrogativa pessoal e 
de indicação de autoridades externas à 
corporação.   

c a subordinação afeta, de forma clara e 
evidente, a dignidade pessoal do Policial-
Militar e independe da estrutura da Polícia 
Militar, estando ligada somente ao exercício 
da humildade.  

d o Oficial, mesmo preparado ao longo da 
carreira para o exercício do Comando, terá 
como realidade apenas a subordinação, 
sendo o Comando, a Chefia e a Direção das 
Organizações Policiais-Militares situações 
hipotéticas, não previstas na realidade, 
dentro do exercício de sua vida funcional. 

e apenas ao Oficial Policial-Militar cabe a 
responsabilidade integral pelas decisões que 
tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos 
que praticar, uma vez que as Praças só 
atuam sob ordens e não podem responder 
por seus atos. 
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19. São considerados direitos dos Policiais 
Militares, nas condições ou nas limitações 
impostas na legislação ou regulamentação 
específica:  

I. A estabilidade, quando praça com 10 
(dez) ou mais anos de tempo de efetivo 
serviço.  

II. O uso das designações hierárquicas.  

III. A ocupação de cargos e funções de 
qualquer natureza, desde que indicados 
pela autoridade, independente do posto 
ou graduação que ocupe. 

IV. A promoção.  

V. As férias, os afastamentos temporários de 
serviço e as licenças.  

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I, II e III  

b I, II, IV e V 

c III e V  

d III  

e IV 

 

20. Os uniformes da Polícia Militar com seus 
distintivos, insígnias e emblemas, são 
privativos dos Policiais Militares e representam 
o símbolo da autoridade Policial-Militar, com as 
prerrogativas a ela inerentes. Em razão disto, 
é proibido ao Policial-Militar o uso dos 
uniformes:  

 

I. Em manifestação de caráter político-
partidária.  

II. Quando sair de serviço ou ao deslocar-se 
para a unidade onde serve, uma vez que 
isto pressupõe risco em potencial para sua 
vida. 

III. No estrangeiro, quando em atividade não 
relacionada com a missão do Policial-Militar, 
salvo quando expressamente determinado 
ou autorizado. 

IV. Na inatividade, salvo para comparecer às 
solenidade Policiais-Militares e militares, 
cerimônia cívico-comemorativas das 
grandes datas nacionais ou a atos sociais 
solenes, quando devidamente autorizado. 

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I, II e III  

b II e IV  

c I, III e IV  

d IV  

e I, II, III e IV 

 

 

 

 

21. O Windows XP apresenta uma série de 
funcionalidades. Entre elas estão a utilização 
de teclas de atalho que agiliza a execução de 
algumas tarefas. O uso da tecla ALT seguida 
da tecla F4 realiza a seguinte tarefa: 

a cria uma nova pasta 

b desliga o computador 

c inicia o Windows Explorer 

d salva um arquivo 

e abre um arquivo 

 

22. No Windows, o recurso que possui a função de 
organizar o conteúdo do disco e possibilitar 
trabalhar com os arquivos fazendo, por 
exemplo, cópia, exclusão e transferência de 
um arquivo entre pastas é: 

a Gerenciador de tarefas 

b Painel de Controle 

c Menu Iniciar 

d Gerenciador de Arquivos 

e Windows Explorer 

 

23. Na planilha abaixo feita no aplicativo Excel, 
para calcular a média da turma e exibir a 
maior nota e calcular a media das notas da 
turma faz-se: 

 
a =MAXIMO(A2:A7) e =MEDIA(A2:A7) 

b =MAIOR(A2:A7) e =MEDIA(A2:A7) 

c =MAX(A2:A7) e =MED(A2:A7) 

d =MAIOR(A2:A7) e =MED(A2:A7) 

e =MAXIMO(A2:A7) e =MED(A2:A7) 

 

24. Os ícones , localizados na parte 
inferior do ambiente de trabalho do Power 
Point representam modos de visualização 
denominados respectivamente: 

a Normal, Classificação de slides, Exibição de 
Leitura e Apresentação de Slides. 

b Normal, Classificação de slides, Estrutura de 
tópicos e Apresentação de Slides. 

c Apresentação de slides, Classificação de 
slides, Estrutura de tópicos e Impressão de 
Slides. 

d Slides, Estrutura de tópicos, Exibição de 
Leitura e Apresentação de Slides. 

e Slides, Classificação de slides, Exibição de 
Impressão e Apresentação de Slides. 
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25. Sobre a Internet é correto afirmar que: 

I. A Internet 3G é uma tecnologia que permite 
acesso à Internet através de um modem 
conectado a uma porta USB (Universal 
Serial Bus) de um computador ou notebook. 
Sua velocidade pode variar de acordo com a 
tecnologia oferecida pela operadora de 
telefonia de Celular. 

II. A World Wide Web (WEB ou WWW) é um 
protocolo usado para a transmissão de 
dados, como por exemplo, páginas HTML do 
computador para a Internet. 

III. ADSL é uma tecnologia que permite o 
acesso à internet em alta velocidade, muito 
mais rápido do que a conexão por modem 
convencional, utilizando sistema de cabos 
para telefonia já instalados. 

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 
a I  
b II  
c I e III  
d I e II  
e I, II e III 
 

26. Sobre o Outlook Express é correto afirmar que: 
I. O Outlook Express é um aplicativo que 
permite gerenciar uma ou mais contas de e-
mail. 

II. Quando uma mensagem é enviada pelo 
Outlook Express, esta fica armazenada na 
caixa de saída. 

III. O Outlook Express permite a criação de 
uma agenda de contatos, porém não é 
possível fazer a classificação dos mesmos 
em grupos. 

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I  
b III  
c I e III  
d I e II  
e I, II e III 
 

27. O Microsoft Word é um processador de textos 
onde podemos encontrar diversas ferramentas 
de edição e formatação de textos. Sobre essas 
ferramentas é correto afirmar que: 

a para inserir número de páginas em um 
documento, utiliza-se o recurso 
Indicadores. 

b a cor da fonte de um documento só pode 
ser modificada se houver uma impressora 
colorida instalada no computador. 

c para salvar um documento no word pode-se 
usar a opção Salvar no menu Arquivo ou 
usar as teclas de atalho CTRL+N 

d uma tabela pode ser convertida em texto 
através do Recurso Converter tabela em 
texto. 

e para inserir uma imagem no Word ela deve 
estar no formato jpeg ou bmp, não sendo 
aceito outros formatos. 

28. Em relação a buscas realizadas na Internet é 
correto afirmar que: 

I. O BING é uma ferramenta de busca criada 
pela Microsoft criada para concorrer 
diretamente com o GOOGLE. 

II. Nos navegadores web atuais as buscas 
podem ser realizadas diretamente pela 
barra de endereços, que ao receber uma 
palavra direciona imediatamente a pesquisa 
para um site de busca 

III. No Google, para fazer a busca de 
uma frase exata, basta colocá-la entre 
parênteses.  

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I  

b II e III  

c I e III  

d I e II  

e I, II e III 

 

29. No Google Chrome o ícone  localizado na 
direita da barra de endereços tem como 
função: 

a abrir uma nova guia 

b abrir uma nova janela 

c adicionar site aos favoritos 

d buscar o termo digitado 

e ir para a página inicial 

 

30. A realização de cópias de segurança dos dados 
armazenados no computador é um 
procedimento de rotina em diversas empresas. 
O Windows possui um utilitário de backup que 
realiza essa tarefa. Assinale a alternativa que 
preenche corretamente as lacunas do texto 
abaixo referente ao backup: 

Um backup do tipo ____________ realiza 
cópias somente os arquivos criados ou 
alterados desde o último backup e registra os 
arquivos como arquivos copiados. Um backup 
do tipo ____________realiza cópias de todos 
os arquivos selecionados sem interferir nas 
outras rotinas normais de backup e não registra 
os arquivos que foram copiados. 

A alternativa que apresenta a sequência 
correta é: 

a cópia, diário 

b incremental, cópia 

c incremental, normal 

d normal, cópia 

e normal, diário 
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31. A prática profissional do assistente social 
necessita de permanente recurso ao 
instrumento profissional documentação 
(SARMENTO, 2005). A especificidade e 
utilidade de cada modalidade de documentação 
são relevantes no cotidiano profissional. Sobre 
o Estudo social é correto afirmar que: 

a É uma documentação fundamental na área 
judiciária por levar elementos à autoridade 
dessa área, dando mais solidez à aplicação 
das leis e à garantia de direitos. 

b Na elaboração de um Estudo social o 
profissional de Serviço Social, dada a 
objetividade do campo judicial, a atenção às 
manifestações verbais das partes 
estudadas, devem ser a fundamentação 
exclusiva de seu parecer. 

c O parecer deve refletir o Estudo social do 
assistente social e suas conclusões sobre a 
realidade estudada; as indicações de 
medidas legais para a situação estudada 
são exclusivas da autoridade judiciária. 

d Um estudo social comporta observações, 
entrevistas, pesquisa documental e 
bibliográfica, visitas domiciliares e visa 
construir um saber verdadeiro sobre vidas e 
instituições. 

e O Estudo social é comunicado 
predominantemente através de laudo e/ou 
parecer técnico, conforme consta na lei de 
regulamentação da profissão (Lei 8662/93). 

 

32. Sobre a documentação profissional do Serviço 
Social é correto afirmar que: 

I. O Relatório social é documento específico 
do assistente social que descreve e 
interpreta uma dada realidade social. 

II. O laudo social é documentação exclusiva 
da área policial, serve como prova para 
elaboração do inquérito competente, 
quando solicitado pela autoridade 
competente. 

III. O parecer se diferencia do laudo social 
pela sua extensão, já que expõem 
detalhada e fundamentadamente a 
situação em análise. 

IV. No âmbito judiciário o laudo social se 
aplica como elemento de prova para 
formação de um juízo. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I e IV 

b I e III 

c II e IV 

d III e IV 

e II e III 

 

 

 

33. “Na prática profissional do assistente social a 
sua relação com o objeto é intermediada por 
um instrumento, o que o torna um 
potencializador de força (conhecimento)” 
(SARMENTO, 2005, P. 15). O mesmo autor  
esclarece que a dimensão interventiva do 
Serviço Social implica forçosamente na 
compreensão e incorporação de um arsenal 
técnico orientado por uma teoria social. Sobre 
os instrumentos técnicos da profissão é correto 
afirmar que: 

I. O relacionamento, como instrumento 
profissional, trabalha mediações nas 
relações sociais, de forma intencional e 
dentro de um dado escopo institucional, 
incluindo a dimensão sócio afetiva. 

II. A observação, instrumento fundamental 
para dinamizar a relação conhecimento-
ação, deve se  apoiar na dimensão 
sensitiva e cognitiva visando um 
conhecimento fiel das expressões das 
questões sociais manifestas e latentes. 

III. A informação, instrumento de intervenção 
objetiva e subjetiva, privilegia a dimensão 
escrita como expressão exclusiva e 
confiável da ação profissional. 

IV. A entrevista é considerada um dos mais 
clássicos instrumentos da profissão, 
permite tanto conhecer o usuário e sua 
realidade, como direcionar a vida do 
usuário, utilizando-se do seu 
conhecimento técnico mais elevado. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I, II, III e IV 

b I e III 

c I, II e IV 

d II, III e IV 

e I e II 

 

34. Na história das influências teórico-
metodológicas do Serviço Social, registraram-
se combinações entre correntes teóricas e 
períodos do desenvolvimento da profissão. A 
combinação correta é: 

a Período tradicional (Funcionalismo); 
Reconceituação (Psicanálise) e pós-
reconceituação (Marxismo). 

b Período tradicional (Tomismo); 
Reconceituação (Fenomenologia, 
Estruturalismo, Psicologia Social). 

c Período tradicional (Funcionalismo);  
Reconceituação (Visão sistêmica, 
Fenomenologia existencial e Marxismo). 

d Período tradicional 
(Existencialismo/Psicanálise); 
Reconceituação (Marxismo); pos-
reconceituação (pós-modernismo). 

e Período tradicional (Pragmatimo); 
Reconceituação (Positivismo, Funcionalismo 
e Marxismo). 
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35. A elaboração de projetos em Serviço Social  
permanece como importante e contemporâneo 
desafio cotidiano à intervenção profissional, 
devido a crescente complexidade dos cenários 
das políticas sociais e da crise capitalista 
contemporânea. Sobre esse assunto é correto 
afirmar que: 

I. Na construção de um projeto em Serviço 
Social o conhecimento da instituição e da 
demanda social são movimentos 
preliminares indispensáveis. 

II. A coloração político-partidária do governo 
aonde se inscreve a instituição onde se 
desenvolverá  o projeto de trabalho 
profissional, deve ser objeto de profundo 
conhecimento, já que tal projeto 
necessitará adequar-se a sua direção 
política. 

III. Entre os elementos formais que constam 
na formulação de um projeto de trabalho 
profissional constam objetivos e metas, que 
são as finalidades do projeto e a 
quantificação/qualificação dos objetivos 
pretendidos num determinado prazo, 
respectivamente. 

IV. Dadas as dinâmicas concretas de 
construção de projetos de trabalho 
profissional nos âmbitos de instituições 
públicas e privadas, a participação das 
organizações da sociedade civil deve ocupar 
os espaços dos Conselhos de políticas 
públicas, dispensando-se consultas à 
sociedade civil por cada projeto 
isoladamente. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I e III 

b I, II e III 

c III e IV 

d II, III e IV 

e II e III 

 

36. Sobre o que estabelece a Lei de 
Regulamentação profissional (lei 8662 de 07-
06-1993) é correto afirmar que: 

a poderão exercer a profissão possuidores de 
diploma em curso de graduação registrado 
no órgão competente, a exceção dos cursos 
à distância. 

b uma das competências do assistente social 
é prestar assessoria e apoio aos 
movimentos sociais em matéria relacionada 
a área das ciências sociais aplicadas. 

c treinar, avaliar e supervisionar diretamente 
alunos de Serviço Social é uma das 
atribuições privativas do assistente social. 

d excepcionalmente o assistente social poderá 
supervisionar alunos de outras áreas. 

e a duração do trabalho do assistente social é 
de 30h ou 40 h semanais, dependendo do 
regime da organização em que trabalha. 

37. O conceito de instituição, fundamental para o 
Serviço Social, considerando o grau de 
institucionalização dominante na prática 
profissional, varia conforme a orientação 
teórica. Sobre esse conceito é correto afirmar: 

I. Na visão positivista/funcionalista 
representam as instâncias de 
ordenamento social, garantem por seu 
papel normativo a correção das 
desordens. 

II. Na concepção marxista clássica as 
instituições estatais são espaços de 
transformação, no qual a classe 
trabalhadora impõe seu projeto. 

III. Na concepção fenomenológica significa 
espaço contraditório, onde os projetos das 
distintas classes se enfrentam, 
propiciando a conquista da hegemonia 
pela melhor organizada. 

IV. No marxismo gramsciano as instituições 
no Estado ampliado expressam a 
expansão da democracia burguesa, como 
a pluralidade partidária, o que levará pela 
via longa ao socialismo. 

V. Na visão liberal burguesa as instituição 
estatais devem manter-se distantes da 
intervenção no âmbito mercantil, já que 
essa dimensão organizadora da sociedade 
possui leis naturais autorreguláveis. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I, II e III 

b III, IV e V 

c II, IV e V 

d I e V 

e II e III 
 

38. Sobre o sigilo profissional, estabelecido no 
Código de Ética Profissional do Assistente 
Social (1993), é correto afirmar que: 

a é um direito do usuário em primeiro lugar e 
um direito facultativo do assistente social. 

b a quebra do sigilo profissional em nenhum 
caso é admitida, porque pode expor o 
usuário a situações vexatórias. 

c somente é admitida a quebra de sigilo 
profissional em situações que sua 
manutenção possa trazer prejuízos aos 
interesses do usuário, de terceiros e/ou da 
coletividade. 

d no caso de trabalho envolvendo outros 
profissionais, as informações guardadas em 
sigilo profissional poderão ser 
compartilhadas livremente, considerando se 
tratar de outro profissional de nível 
superior. 

e em recente resolução  do CFESS foi abolido 
o sigilo profissional, atendendo ao princípio 
da liberdade individual do assistente social, 
estabelecido no art. 5º da Constituição 
Federal. 
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39. Para BARROCO (2009) “a moral não pertence a 
nenhuma esfera particular: é uma mediação 
entre as relações sociais e o indivíduo singular 
e sua dimensão humano-genérica”. Sobre a 
moral como elemento intrínseco à ética é 
correto afirmar: 
I. A história da humanidade prova que há 

uma constante nos valores morais como o 
passar do tempo. Há um processo de 
reprodução históricas dos valores 
humanos universais. 

II. Aparece quando os homens já adquiriram 
um certo grau de consciência, superando 
sua condição natural e instintiva. 

III. O ato moral supõe a adesão consciente e 
voluntária dos indivíduos aos valores 
éticos e às normas morais. 

IV. Na sociedade burguesa a moral 
desempenha uma função revolucionária 
devido chocar valores revolucionários aos 
valores conservadores. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I e III 
b II e III 
c I, III e IV 
d I e II 
e I, II e III 
 

40. Sobre o processo de institucionalização e 
legitimação do Serviço Social no Brasil é 
correto afirmar que: 
a obedeceu, como em outros países, ao 

influxo da evolução espontânea das práticas 
da caridade cristã, que foram aperfeiçoadas 
pela influência das Ciências Sociais no 
século XIX. 

b contribuíram para a institucionalização da 
profissão no país a Igreja Católica, o 
empresariado e o Estado, já que a atuação 
profissional colaborava para o processo de 
reprodução da força de trabalho, num país 
que entrava no processo de 
industrialização. 

c a entrada do país na era do capital exigia 
que o Estado se modernizasse para 
acompanhar o capital, instituindo políticas 
sociais a partir dos anos 40. O Serviço 
Social aparece afinado com o movimento 
social nascente, resistindo a expansão da 
dominação burguesa. 

d na divisão social e técnica do trabalho o 
Serviço Social, desde seu início, ocupou um 
importante espaço nas empresas, no 
planejamento e administração da força de 
trabalho, o que facilitou o processo de 
domesticação operária. 

e o Serviço Social no seu processo de 
institucionalização se legitimou, 
principalmente após o Movimento de 
Reconceituação, pelo seu papel de mediar 
os interesses institucionais dominantes e os 
interesses da população. 

 

41. A ética profissional em Serviço Social é uma 
dimensão específica, determinada por 
condições sociohistóricas determinadas. Sobre 
ética profissional é correto afirmar que: 

I. A ética profissional se objetiva como ação 
moral, através da escolha no “foro íntimo” 
do profissional. 

II. Se objetiva como normatização de deveres 
e valores, estabelecido através de um 
Código de Ética. 

III. A ética profissional orientada por um 
código de ética, democraticamente 
consensuado, impede os processos 
alienadores, garantindo engajamento e 
mudança. 

IV. No Serviço Social, o Código de 1986, sofre 
influência clara de uma tendência 
neokantiana, sendo necessário reformulá-lo 
em 1993. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a II 

b I e IV 

c III 

d II, III e IV 

e I e III 

 

42. O SUAS (Sistema único de Assistência Social) 
está baseado nas seguintes referências: 
vigilância social, proteção social e defesa social 
e institucional, sobre as quais é correto 
afirmar: 

I. A vigilância social estabelece o 
conhecimento do território através da 
produção de indicadores sociais. 

II. A segurança de sobrevivência, ligada à 
proteção social, garante benefícios 
eventuais ou continuados, de acordo com o 
tipo de demanda. 

III. A segurança de convívio ou vivência 
familiar trabalha pelo fortalecimento ou 
reestabelecimento do vínculo familiares e 
sociais; 

IV. A defesa social trabalha pela defesa e 
garantia dos direitos socioassistenciais, 
entre os quais se destaca o direito ao 
atendimento digno, atencioso e respeitoso. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I, III e IV 

b I, II, III e IV 

c I, II e IV 

d I, II e III 

e II, III e IV 
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43. A respeito das proteções afiançadas aos 
usuários pela Política Nacional de Assistência 
Social é correto afirmar que: 

a a proteção social básica visa prevenir a 
reincidência da violação de direitos. 

b a proteção social básica destina-se a 
qualquer cidadão que vive em 
vulnerabilidade social, por razões materiais 
e imateriais. 

c o Centro de Referência de Assistência Social 
– CRAS  é unidade pública estatal, em 
gestão compartilhada com a sociedade civil, 
atua com famílias e indivíduos visando 
prevenir situações de risco social. 

d a proteção social especial difere da básica 
por destinar-se a populações egressas do 
sistema penal e adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa. 

e a proteção social de alta complexidade 
garante proteção integral para famílias ou 
indivíduos sem referência familiar ou em 
situação de ameaça. 

 

44. A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 
(Lei 8742 de 07-12-1993) estabelece uma 
fundamental mudança no campo da gestão 
dessa área de política social. Sobre essa 
gestão da assistência social é correto afirmar: 

I. Como forma de ampliação e garantia dos 
direitos socioassistenciais, faz-se necessário 
a construção de uma rede exclusivamente 
pública, como forma de combater o 
assistencialismo. 

II. Os níveis de gestão são estabelecidos, 
respeitadas as diversidades regionais e 
municipais. 

III. O funcionamento de entidades e 
organizações de assistência social depende 
de prévia inscrição no respectivo Conselho 
Municipal de Assistência Social. 

IV. No reordenamento das ações entre as três 
esfera de governo coube à esfera federal a 
proteção de alta complexidade e a esfera 
estadual e municipal a execução dos demais 
níveis de proteção social. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I e III 

b II e IV  

c II, III e IV 

d I, III e IV 

e II e III 

 

 

 

 

 

 

45. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
8069 de 13-07-1990) dispõe sobre a proteção 
integral à criança e ao adolescente e se 
constitui em uma legislação exemplar. Sobre 
essa lei correto afirmar: 

I. Um dos direitos que assiste aos 
adolescentes é poder votar a partir dos 16 
anos. 

II. Dentro do direito de convivência familiar e 
comunitária às crianças e/ou adolescentes 
acolhidas em instituição não poderão 
exceder 2 anos, salvo comprovada 
necessidade. 

III. No caso da guarda, crianças e 
adolescentes somente disfrutaram da 
condição de dependentes depois da 
adoção definitiva. 

IV. Os entes responsáveis por dar concretude 
a esta lei são: os indivíduos, o Estado e a 
família. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a II e IV 

b I e III 

c III e IV 

d I e IV 

e I e II 

 

46. A Seguridade Social é um dos capítulos da 
constituição Federal que melhor expressa o seu 
reconhecimento como Constituição Cidadã 
pelos avanços que comporta. Sobre essa 
definição é correto afirmar: 

I. A universalidade da cobertura e do 
atendimento é um dos objetivos da 
Seguridade. 

II. A gestão da Seguridade é tripartite, 
incluindo: trabalhadores, empregadores e 
Estado. 

III. A Seguridade será financiada com 
recursos provenientes dos orçamentos da 
União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios. 

IV. A pessoa jurídica devedora da Seguridade 
Social ficará impedida de contratar com o 
poder público. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I, II, III e IV 

b I, III e  IV 

c II, III e IV 

d II e III 

e I, II e III 
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47. Sobre a política de Saúde baseada na Lei 
Orgânica da Saúde (LOS) (Lei 8.080 de 19-09-
1990) é correto afirmar: 

I. De acordo com essa lei e considerando a 
demanda por serviços de saúde extrapolar 
a capacidade do Estado, a iniciativa privada 
pode e deve participar em igualdade de 
condições na oferta. 

II. O Sistema Único de Saúde (SUS), 
regulamentado por essa lei, atua entre 
outros campos na execução da vigilância 
sanitária, saneamento básico e saúde do 
trabalhador. 

III. Segundo a LOS figuram entre os 
condicionantes da saúde a alimentação, a 
renda, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais. 

IV. Entre os princípios e diretrizes dessa lei 
figuram: a universalidade do acesso aos 
serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I e III 

b II e IV 

c I, II, III e IV 

d III e IV 

e I e IV 

 

48. Dentro da Política de atendimento, 
regulamentada pela Lei 10.741 de 01-10-2003 
(Estatuto do Idoso), é correto afirmar que: 

a ao idoso (a partir dos 65 anos) que não 
possua meios para prover sua subsistência, 
é assegurado o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). 

b no caso de algum outro membro da família 
receber o BPC, esse rendimento entra no 
cálculo da renda familiar per capta do 
pleiteante a esse benefício. 

c o idoso devido sua condição de 
vulnerabilidade necessita viver sob a 
proteção da família, ainda que contra sua 
vontade, mas garantindo seu direito ao bem 
estar. 

d a gratuidade nos transportes públicos é 
assegurada ao idoso carente a partir dos 60 
anos. 

e quando da constatação de infrações contra 
a pessoa idosa cometida por entidade de 
abrigamento, compete ao Ministério Público 
instaurar o inquérito civil ou ação civil 
pública. 

 

 

 

 

 

 

49. O Código de Ética do Assistente Social (Lei 
8622/93) estabelece entre os princípios 
fundamentais: 

I. Defesa intransigente dos direitos humanos. 

II. Liberdade como valor ético central. 

III. Igualdade entre as classes sociais. 

IV. Equidade e justiça social. 

V. Compromisso com a qualidade dos serviços 
prestados. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I, II, III e IV 

b III,  IV e V 

c II e IV 

d I, III e V 

e I, II, IV e V 

 

50. Marilda Iamamoto (2009, p. 1) afirma que: 

O ponto de partida da análise é o de que a luta 
pela afirmação dos direitos é hoje também 
uma luta contra o capital, parte de um 
processo de acumulação de forças para uma 
forma de desenvolvimento social, que possa vir 
a contemplar o desenvolvimento de cada um e 
de todos os indivíduos sociais. Esses são, 
também, dilemas do Serviço Social. 

Considerando essa perspectiva do 
debate/desafios contemporâneo na profissão 
diante da Questão Social, afirma-se que: 

I. Um dos desafios mais agudos para o futuro 
da formação profissional é a proliferação 
autorizada pelo Estado de cursos de 
graduação presencial e a distância sem o 
mínimo de qualidade. 

II. As conquistas teórico-metodológica e 
políticas esbarram num cenário de políticas 
neoliberais que ameaçam às conquistas da 
Constituição de 1988, empurrando os 
profissionais para a precarização do 
trabalho e das condições das políticas 
sociais. 

III. Necessidade de descolar a luta profissional 
realizada através das entidades da 
categoria, das lutas gerais, dadas as 
diferenças político-partidárias do escopo das 
lutas sociais. 

IV. Priorizar o aprofundamento  do 
conhecimento técnico instrumental para não 
perder espaço no mercado de trabalho 
profissional. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a III e IV 

b II e III 

c I e II  

d II, III e IV 

e I, II, III e IV 
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51. Na área do Serviço Social a compreensão da 
categoria família é fundamental. Essa 
instituição foi profundamente alterada na 
história recente, apresentando uma importante 
expansão conceitual e de formas de 
configuração. Sobre as formas 
contemporâneas de família assinale a 
alternativa correta. 

a Em função das profundas mudanças 
verificadas na sociedade contemporânea 
desde a segunda metade do século XX, 
assistiu-se ao aniquilamento da família 
nuclear. 

b Entre as causas importantes de alteração 
nos padrões familiares está o 
desaparecimento do patriarcalismo como 
valor fundante da instituição. 

c A elevação da fecundidade e a derrota dos 
métodos contraceptivos acelerou as 
alterações familiares. 

d O casamento permanece sendo o único a 
instituir a família, apesar dos embates 
contra ele, o que permitiu uma certa 
estabilidade na instituição. 

e Na contemporaneidade a mulher ter 
entrado no mercado de trabalho e buscado 
relações em base de igualdade, forçou 
importantes mudanças no casamento e 
consequentemente na família. 

 

52. O conceito de Estado de Bem Estar Social 
(Welfare State) segue sendo um conceito 
fundamental para a compreensão da relação 
Estado-Sociedade, Estado-mercado e Estado-
família. Embora não se tenha um consenso na 
conceituação, minimamente os autores 
concordam que são vários tipos de Welfare 
State. Sobre a tipologia desse conceito é 
correto afirmar: 

I. Liberal: dominado pela lógica da cidadania 
(distributivismo), elevado gasto social. 

II. Conservador-corporativo: baseado em 
regimes autoritários; as políticas sociais 
conservam antigos valores e hierarquia de 
classes. 

III. Social-democrata: Estado está no centro 
da provisão social; serviços sociais 
universais. 

IV. Bem-estar pluralista: tende a substituir 
gradualmente a responsabilidade da 
sociedade pela do poder público, 
desprivatizando os serviços. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I e IV 

b II, III e IV 

c II e III 

d I e III 

e III e IV 

 

53. Sobre as novas configurações de família, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta.  

I. Famílias conjugal nuclear com filhos 
biológicos. 

II. Famílias conjugal nuclear com filhos 
biológicos – incluindo duas gerações. 

III. Famílias adotivas, que podem ser bi-raciais 
ou multicultural. 

IV. Casais homossexuais com ou sem crianças. 

V. Famílias recombinadas após divórcio. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a III, IV e V 

b II, III, IV e V 

c I, III e V 

d I, IV e V 

e II, IV e V 

 

54. A relação entre políticas sociais e direitos 
sociais é das mais recentes historicamente na 
ordem do surgimento dos direitos, já que 
concretamente se constitui como área estatal 
após a declaração Universal dos direitos 
humanos (1948) e também das mais tensas e 
complexas. Sobre essa relação é correto 
afirmar que: 

I. Os direitos sociais são direitos de segunda 
geração baseado no princípio da 
igualdade, mas são os que menos oneram 
o estado graças à participação da 
sociedade civil. 

II. As políticas sociais nascem 
contraditoriamente na sociedade 
capitalista para regulação da força de 
trabalho, garantindo alguns direitos 
sociais, amortecendo, com isso, as lutas 
do movimento sindical reivindicatório que 
sempre lutou por direitos sociais. 

III. As políticas sociais dão materialidade 
parcial aos direitos sociais, já que 
contraditoriamente, numa sociedade 
regida pelo mercado não é possível 
solucionar a questão social. 

IV. Sendo os direitos sociais direitos ligados à 
participação na riqueza produzida na 
sociedade, as ações da política social 
incidem na redução dos impactos das 
desigualdades e da pobreza geradas pelo 
mercado, o que nem sempre ultrapassa o 
discurso. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I e III 

b III e IV 

c II e III 

d I e II 

e II, III e IV 
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55. Sobre a relação do papel das políticas públicas 
na sociedade capitalista é correto afirmar que: 
a numa visão neoliberal as políticas públicas, 

são a ação conjunta entre Estado e 
sociedade civil no espaço público. Essa 
relação deve ser parametrada pela maior 
autonomia do mercado em relação ao 
Estado, já que o intervencionismo estatal 
fere o princípio da livre iniciativa. 

b as políticas públicas de caráter social 
nascem da radicalização dos direitos civis, 
sendo que estes se voltam para a 
participação cidadã na riqueza. 

c as políticas públicas, numa sociedade 
capitalista em crise como a atual, devem 
lançar mão do intervencionismo estatal 
para corrigir as distorções do mercado, 
resguardando os direitos de cidadania. 

d acusação dos liberais ortodoxo contra o 
excessivo tamanho do Estado Social não se 
justifica, porque a intervenção estatal 
sempre resguarda o interesse da maioria. 

e a gestão das políticas públicas no 
capitalismo é matéria estritamente técnica 
que obedece ao ciclo das políticas públicas: 
identificação do problema, escolha de 
alternativas, tomada de decisão, 
implementação e avaliação. 

 
56. A recorrência à abordagem sistêmica no 

trabalho com famílias hoje em dia nos obriga a 
dialogar com essa vertente. Sobre a 
abordagem sistêmica com famílias é correto 
afirmar que: 

I. o sistema é compreendido como um 
conjunto de objetos com relação entre si e 
seus atributos. A relação entre esses 
elementos mantém o sistema integrado. 

II. a familiar na perspectiva sistêmica é 
percebida desde a individualidade, que 
subordina a inter-relação entre seus 
componentes. 

III. a evolução do ciclo de vida familiar 
comporta transições; cada transição exige 
uma reestruturação/reorganização do 
contexto familiar. Quando há paralização 
numa determinada etapa do ciclo, pode 
significar disfunção do sistema familiar. 

IV. a família interage com outros sistemas, 
como por exemplo: cultura, trabalho e 
linguagem. Estes outros sistemas externos 
ao sistema família é o supra-sistema: a 
comunidade 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I, III e IV 

b II e IV 

c II, III e IV 

d I, II e III 

e III 

 

 

57. O avanço científico na área das políticas sociais 
deve muito às aportações da área do 
planejamento social. E o Serviço Social vem 
participando desse processo ativamente desde 
a década de 1970. Dentre as etapas listadas 
abaixo assinale aquela que corresponde a 
seguinte descrição: Acompanha cada etapa da 
execução do planejamento, identificando a 
evolução dos indicadores qualitativos e 
quantitativos quanto ao alcance progressivo 
dos objetivos e metas. 

a Identificação do problema 

b Execução 

c Implementação 

d Avaliação 

e monitoramento 

 
58. No campo das correntes teórico-metodológicas 

o Serviço Social brasileiro nas últimas décadas 
vem passando por um dinâmico processo de 
aprofundamento. Correntes de pensamento 
das ciências socais vem sendo experimentadas 
e debatidas. Sobre esse processo ocorrido na 
profissão desde o Movimento de 
Reconceituação afirma-se que: 

I. Na reconceituação brasileira, em função 
de estarmos em pleno regime de exceção 
ditatorial, a corrente teórica predominante 
foi a sistêmica e seu autor mais 
importante foi Vicente Faleiros. 

II. A corrente fenomenológica, cujo expoente 
maior no Brasil foi Ana Augusta de 
Almeida, ficou conhecida nos arraiais 
profissionais por implantar a experiência 
no campo da intervenção profissional 
chamada de metodologia da articulação, 
na qual se articulavam forças para 
enfrentar a dominação. 

III. Intenção de ruptura foi a forma de 
denominação do autor José Paulo Netto à 
influência do marxismo vulgar no Serviço 
Social durante a Reconceituação.  

IV. A influência do marxismo no Serviço 
Social aumentou nas últimas décadas. 
Mais recentemente o recurso aos textos 
do próprio Marx e a autores como Gramsci 
e  Lukács  deram mais densidade e 
sustentação à formação profissional e à 
pesquisa. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a II e III 

b III e IV 

c I, II e III 

d II e IV 

e I e III 
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59. É inegável o avanço realizado nas últimas três 
décadas, quando a profissão foi capaz de 
superar o ranço conservador na visão existente 
da relação entre a profissão e a sociedade 
(Marilda Iamamoto, 1992).  No campo teórico 
metodológico avançamos na superação da 
apreensão vulgar da teoria social de Marx, 
aprofundando o método Dialético, que no dizer 
de Lukács é o que temos de mais essencial no 
conhecimento do real. Sobre o método 
dialético materialista é correto afirmar: 

I. Na mediação a categoria de particularidade 
responde pelo nível de síntese da 
compreensão do movimento do objeto, logo 
é o lugar onde se encontra o “campo de 
mediações”. É o que Marx determinou como 
síntese de múltiplas determinações. 

II. A mediação é fundamental no método 
dialético, porque é a responsável por 
articulações e passagens entre as instâncias 
da realidade. Sem capturar seu movimento 
a realidade aparece à razão como imediata 
e “verdadeira”, iludindo o sujeito. 

III. A categoria de totalidade representa o 
resultado da soma das partes, consideradas 
como interdependentes. 

IV. A visão dialética nasce em Kant, que Marx 
supera, e propõe a apreensão da realidade 
como construção da razão humana. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I e IV 

b I, II, III e IV 

c I e II 

d II e IV 

e II e III 

60. A política de Previdência Social no Brasil, 
depois da Constituição de 1988, incorporou 
avanços no campo dos direitos sociais. Mas, 
vem sofrendo, desde a década de 1990, ações 
que põem em dúvida o futuro dos direitos 
previdenciários do trabalhador brasileiro. 
Assinale a alternativa que contém APENAS 
direitos previdenciários vigentes. 

a Auxílio doença, auxílio reclusão e bolsa 
família. 

b Seguro desemprego, BPC e pensão por 
morte. 

c Aposentadoria por invalidez, PAIF e 
aposentadoria por idade. 

d Pensão por morte, auxílio doença e 
aposentadoria. 

e BPC,  aposentadoria por invalidez e 
aposentadoria por tempo de serviço. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


