
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de 
preenchimento do Cartão de Respostas. 

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não 
retornar, será eliminado. 

3 -	 Os	3	(três)	últimos	candidatos	a	terminar	a	prova	deverão	permanecer	na	sala	
até	que	todos	tenham	finalizado	suas	provas	e	somente	poderão	sair	juntos	
do	recinto,	após	aposição	em	ata	de	suas	respectivas	assinaturas.	

4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas Objetivas) 
e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos).  A imagem do seu Cartão 
de Respostas	será	disponibilizada	na	página	do	concurso	em	http://concursos.
biorio.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1 -	 Confira	 atentamente	 se	 este	 Caderno	 de	 Questões	 (Provas),	 que	 contém	
60 (sessenta) questões objetivas, está completo.

2 -	 Cada	 questão	 da	 Prova	 Objetiva	 conterá	 5 (cinco) opções e somente uma 
correta.

3 -	 Confira	 se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão 
de respostas,	 estão	 corretos.	 Se	 notar	 qualquer	 divergência,	 notifique	
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, 
você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 -	Confira	atentamente	se	o	cargo e o número do caderno que estão no caderno 
de	 questões	 é	 o	mesmo	 do	 que	 consta	 em	 seu cartão de respostas e na 
etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado para 
sentar.	Se	notar	qualquer	divergência,	notifique	imediatamente	ao	Fiscal	de	
Sala ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, 
dobrado nem manchado.

6 -	 Se	você	marcar	mais	de	uma	alternativa,	sua	resposta	será	considerada	errada	
mesmo	que	uma	das	alternativas	indicadas	seja	a	correta.

7 -	 O	fiscal	de	sala	não	poderá	prestar	qualquer	esclarecimento	sobre	o	conteúdo	
da prova.  Caso discorde de qualquer questão o candidato deverá entrar com 
recurso	administrativo	contra	as	questões	na	data	prevista	no	cronograma.

AGENDA 

l 23/01 (tarde) e 24/01/2016 (Manhã 
e	Tarde),	Provas	Objetivas.	

l 25/01/2016, Divulgação dos Exemplares 
dos	Cadernos	de	Questões	(Provas)	das	
Provas	Objetivas.

l 25/01/2016, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares	das	Provas	Objetivas.

l 27/01/2016,	 Disponibilização	 das	
Imagens	dos	Cartões	Respostas	das	
Provas	Objetivas.

l 28/01 e 29/01/2016, Interposição 
de	Recursos	contra	as	questões	das	
Provas	Objetivas.

l 28/01 e 29/01/2016, Interposição 
de	Recursos	contra	as	questões	das	
Provas	Discursivas.

l 16/02/2016, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos	das	Provas	Objetivas.

l 16/02/2016, Relação Final de Notas 
das	Provas	Objetivas.

l 23/02/2016, Relação Final de Notas 
das	Provas	Objetivas.

l 24/02 e 25/02/2016, Interposição de 
Recursos	contra	as	Notas	Preliminares	
das	Provas	Discursivas.

l 20/02 e/ou 21/02/2016,	Prova	Prática.
l 24/02 e 25/02/2016, Interposição de 

Recursos	contra	as	Notas	Preliminares	
das	Provas	Discursivas.

l 23/02 e 24/02/2016, Interposição de 
Recursos	contra	as	Notas	Preliminares	
das	Provas	Práticas.

l 03/03/2016, Resultado Final.

CADERNO: 1CÓDIGO: ASS26

ASSISTENTE SOCIAL

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

INFORMAÇÕES: 

l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
l Internet:	http://concursos.biorio.org.br	
l E-mail:	mangaratiba2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1
“Não	 paramos	 de	 nos	 divertir	 por	 ficarmos	 velhos.	
Envelhecemos	porque	paramos	de	nos	divertir”.	(Nouailles)
Nessa	frase	ocorreu	a	troca	da(o):

(A) premissa pela conclusão.
(B) causa pelo efeito.
(C) efeito pela causa.
(D) fato pela explicação.
(E) explicação pelo fato.

QUESTÃO 2
“Há	muita	comédia	na	televisão,	isso	causa	comédia	nas	ruas?”	
(Dick	Cavett)
A	frase	acima	se	contrapõe	ao	seguinte	pensamento:

(A)	 a	TV	produz	matérias	de	má	qualidade.
(B) a TV é responsável pela violência.
(C) a TV causa profundas mudanças sociais.
(D)	 a	TV	atinge	todas	as	camadas	da	população.
(E) a TV tem alto poder de convencimento.

QUESTÃO 3
O	paralelismo	sintático	foi	desobedecido	na	seguinte	frase:

(A) “Sucesso é conseguir o que você quer e felicidade é gostar 
do	que	você	conseguiu”.	(Dale	Carnegie)

(B)	 “Para	 o	 otimista	 todas	 as	 portas	 têm	 maçanetas	 e	
dobradiças, para o pessimista todas as portas têm trincos 
e	fechaduras”.	(William	Arthur	Ward)

(C)	 “Se	não	houver	 frutos,	 valeu	a	beleza	das	flores;	 se	não	
houver	flores,	 valeu	a	 sombra	das	 folhas;	 se	não	houver	
folhas,	valeu	a	intenção	da	semente”.	(Henfil)

(D) “É barato construir castelos no ar e bem cara a sua 
destruição”.	(F.	Mauriac)

(E)	 “Um	 acontecimento	 vivido	 é	 finito.	 Um	 acontecimento	
lembrado	é	ilimitado”.	(Walter	Benjamin)

QUESTÃO 4
A	 frase	 abaixo	 em	 que	 a	 palavra	 “porque”	 deveria	 ter	 uma	
grafia	diferente	é:

(A) “A única coisa sem mistério é a felicidade porque ela se 
justifica	por	si	só”.	(Jorge	Luís	Borges)

(B)	 “No	fim	tudo	dá	certo,	se	não	deu	certo	é	porque ainda 
não	chegou	ao	fim”.	(Fernando	Sabino)

(C) “Não chore porque acabou, sorria porque	aconteceu”.	(Dr.	
Seuss)

(D) “Você pode se queixar porque a rosa tem espinhos ou se 
alegrar porque	os	espinhos	têm	rosas”.	(Tom	Wilson)

(E)	 “A	 razão	 porque muitas pessoas se perdem em 
pensamentos	 é	 que	 estão	 em	 território	 não-familiar”.	
(Alfred E. Newman)

QUESTÃO 5
A	maneira	inadequada	de	trocar	uma	frase	negativa	por	uma	
positiva,	mantendo-se	o	mesmo	sentido,	é	exemplificada	em:

(A) “O homem está pronto para morrer por uma ideia desde 
que a ideia não esteja bastante clara para ele”.	 (Paul	
Eldridge)	/	esteja	bastante	obscura

(B) “Comédia não é nada além de	tragédia	adiada”.	(Pico	Iyer)	/	
é somente

(C)	 “O	otimista	não sabe	o	que	o	espera”.	(Millôr	Fernandes)	/	
ignora, desconhece

(D)	 “A	 imaginação	 muitas	 vezes	 nos	 conduz	 a	 mundos	 que	
nunca fomos, mas sem ela não iremos a nenhum lugar”.	
(Carl	Sagan)	/	lugar	algum

(E)	 “O	modo	de	se	vestir	é	uma	preocupação	ridícula.	Mas	é	
muito ridículo para um homem não	 estar	 bem	 vestido”.	
(Chesterfield)	/	estar	desnudo

QUESTÃO 6
O seguinte pensamento está totalmente expresso em 
linguagem	formal:

(A)	 “Quem	não	gosta	de	estar	consigo	mesmo,	em	geral,	está	
certo”.	(Coco	Chanel)

(B)	 	“A	família	é	como	a	varíola:	a	gente	tem	quando	criança	e	
fica	marcado	para	o	resto	da	vida”.	(Sartre)

(C) “O Brasil já está à beira do abismo. Mas ainda vai ser 
preciso um grande esforço de todo mundo pra colocarmos 
ele	novamente	lá	em	cima”.	(Millôr	Fernandes)

(D)	 “O	otimista	é	um	cara	que	acredita	que	o	que	está	para	
acontecer	será	adiado”.	(Kin	Hubbard)

(E)	 “Consciência	 é	 como	a	 vesícula:	 a	 gente	 só	 se	preocupa	
com	ela	quando	dói”.	(Stanislaw	Ponte	Preta)

QUESTÃO 7
“A primeira coisa a fazer com um afogado é obrigá-lo a respirar 
bem devagar. Mas, não havendo ninguém nas proximidades, 
o afogado deve respirar o mais depressa possível”. (Millôr	
Fernandes)

Nesse	 pensamento	 de	 Millôr,	 o	 emprego	 da	 vírgula	 tem	 a	
finalidade	de:

(A)	 separar	orações	coordenadas.
(B) marcar o adjunto adverbial anteposto.
(C)	 indicar	a	presença	de	oração	reduzida.
(D) destacar o aposto.
(E)	 topicalizar	um	termo	importante.

QUESTÃO 8
O pensamento abaixo em que o vocábulo sublinhado NÃO 
pertence	à	classe	dos	adjetivos	é:

(A) “Só quem é superficial	conhece	a	si	mesmo”.	(Oscar	Wilde)
(B)	 “Felicidade	é	um	fluxo	de	caixa	positivo”.	(Fred	Adler)
(C) “O que é a felicidade além da simples harmonia entre o 

homem	e	a	vida	que	ele	leva”?	(Albert	Camus)
(D) “A felicidade é um bem	que	se	multiplica	ao	ser	dividido”.	

(Maxwell	Maltz)
(E) “Você quer estar certo	ou	quer	ser	feliz”?	(Louise	Hay)
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QUESTÃO 9
Todos os pensamentos abaixo estruturam seus componentes 
com	oposição	de	ideias	(estrutura	adversativa);	o	pensamento	
que	mostra	uma	estrutura	diferente	é:

(A)	 “Não	sou	um	utópico,	/	sou	um	idealista	prático”.	(Gandhi)
(B)	 “Sempre	espere	ficar	desapontado.	 /	 E	 você	não	ficará”.	

(Saul Gorn)
(C)	 “Esperar	é	ainda	uma	ocupação.	/	Terrível	é	não	ter	nada	

que	esperar”.	(Cesare	Pavese)
(D)	 “Não	 chore	 porque	 acabou,	 /	 sorria	 porque	 aconteceu”.	

(Dr. Seuss)
(E)	 “Um	acontecimento	vivido	é	finito.	 /	Um	acontecimento	

lembrado	é	ilimitado”.	(Walter	Benjamin)

QUESTÃO 10
Entre os pensamentos abaixo, aquele que NÃO apresenta uma 
estrutura	comparativa	é:

(A) “A arte vence a monotonia das coisas, assim como a 
esperança	vence	a	monotonia	dos	dias”.	(Chesterton)

(B)	 “Muita	luz	é	como	muita	sombra:	não	deixa	ver”.	(Carlos	
Castañeda)

(C) “O bem é aquele que trabalha pela unidade, o mal é aquele 
que	trabalha	pela	separação”.	(A.	Huxley)

(D) “Bons julgamentos vêm da experiência e, frequentemente, 
a	 experiência	 vem	 de	 maus	 julgamentos”.	 (Rita	 Mae	
Brown)

(E)	 “O	pessimista	se	queixa	do	vento,	o	otimista	espera	que	ele	
mude	e	o	realista	ajusta	as	velas”.	(William	George	Ward)

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11
Observe	a	sequência:	340,	329,	317,	304,	...	O	próximo	termo	
é	o:

(A) 289
(B) 290
(C) 291
(D) 292
(E) 293

QUESTÃO 12
Cinco	 times	 de	 futebol	 (Bota,	 Fla,	 Flu,	 Cori	 e	 Palma)	 estão	
disputando	um	 torneio.	Não	há	outros	times	no	 torneio.	No	
momento	sabe-se,	em	relação	às	posições	dessas	equipes	na	
tabela	de	classificação,	que:

	 Fla	está	em	último	lugar.
	 Palma	está	imediatamente	atrás	do	Bota.
 Cori está em terceiro.
 Bota está à frente do Flu.

O	time	que	está	na	primeira	posição	é	o:

(A) Bota.
(B) Cori.
(C) Fla.
(D) Flu.
(E)	 Palma.

QUESTÃO 13
Um	grande	torneio	de	futebol	de	várzea	reunirá	100	equipes	e	
cada	equipe	jogará	apenas	uma	vez	com	cada	uma	das	outras.	
Esse	torneio	terá	a	seguinte	quantidade	de	jogos:

(A) 3.460
(B) 4.020
(C) 4.950
(D) 5.200
(E) 9.900

QUESTÃO 14
A soma de 20 números é 1.000. Um desses números é o 53. 
Assim,	 avalie	 se	 as	 seguintes	 afirmativas	 são	 falsas	 (F)	 ou	
verdadeiras	(V):

 Ao menos um dos demais 19 números é menor do que 50.
 Ao menos três números são menores ou iguais a 49.
	 Um	dos	números	é	igual	a	47.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A) F, V e V.
(B) V, F e V.
(C) F, V e F.
(D) V, F e F.
(E) F, F e F.

QUESTÃO 15
A	negação	de	“Se	Lúcia	vai	à	feira,	então	ela	compra	verduras”	
é:

(A) Se Lúcia não vai à feira, então ela não compra verduras.
(B) Se Lúcia compra verduras, então ela não vai à feira.
(C) Se Lúcia não vai à feira, então ela compra verduras.
(D) Lúcia não vai à feira e compra verduras.
(E) Lúcia vai à feira e não compra verduras.

QUESTÃO 16
Uma	“capicua”	é	um	número	que,	quando	lidos	seus	algarismos	
de	 trás	para	 frente,	o	número	obtido	é	 igual	ao	original.	Por	
exemplo,	121,	2332	e	3333	são	capicuas;	4324	não	é.	O	número	
de	“capicuas”	de	três	algarismos	é	igual	a:

(A) 60
(B)	 75
(C) 90
(D) 120
(E) 180
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QUESTÃO 17
Num	planeta	distante,	todo	Pox	é	Qox,	todo	Qox	é	Rox	e	todo	
Rox	é	Sox.	Assim,	avalie	se	as	afirmativas	a	seguir	são	falsas	(F)	
ou	verdadeiras	(V):

	 Todo	Qox	é	Sox.
	 Todo	não-Rox	é	não-	Pox.
 Todo não-Sox é não-Rox.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A) V, F e F.
(B) F, V e V.
(C) V, V e F.
(D) F, F e F.
(E) V, V e V.

QUESTÃO 18
Pedro	está	reunido	com	outras	noventa	e	nove	pessoas.	Dessas	
cem pessoas, três serão sorteadas para compor uma comissão. 
A	probabilidade	de	que	Pedro	esteja	na	comissão	sorteada	é	
igual	a:

(A) 0,001%
(B) 0,003%
(C) 0,1%
(D) 1%
(E) 3%

QUESTÃO 19
Numa empresa trabalham cinquenta pessoas. Vinte são 
casadas,	quinze	são	solteiras,	quatro	são	viúvas,	e	as	demais,	
divorciadas. Essas pessoas serão sorteadas uma a uma e, 
em seguida, entrevistadas por um pesquisador. O número 
de pessoas dessa empresa que o pesquisador deve planejar 
entrevistar	para	ter	certeza	de	que	ao	menos	um	representante	
de	cada	estado	civil	será	entrevistado	é	igual	a:	

(A)	 47
(B) 31
(C) 24
(D) 12
(E) 5

QUESTÃO 20
No quadro a seguir, em cada linha, o número na terceira coluna 
foi	obtido	a	partir	dos	dois	primeiros	usando-se	uma	mesma	
regra.

6 22 14
9 13 11

16 30 23
15 7 ?

Se a mesma regra foi usada na quarta linha, a interrogação 
substitui	o	seguinte	número:

(A) 10
(B) 11
(C) 12
(D) 13
(E) 14

LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO

QUESTÃO 21
De	acordo	com	o	Art.	25	da	Lei	05/91,	os	servidores	nomeados	
em virtude de concurso público são estáveis após o seguinte 
período	de	efetivo	exercício:

(A) 1 ano.
(B) 2 anos.
(C) 3 anos.
(D) 4 anos.
(E) 5 anos.

QUESTÃO 22
Em relação a vencimento e remuneração do servidor público, 
avalie	se	as	afirmativas	a	seguir	são	falsas	 (F)	ou	verdadeiras	
(V),	à	luz	da	Lei	05/91:

I. Vencimento é a remuneração do cargo, acrescida das 
vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, 
estabelecidas em Lei. 

II.	 O	vencimento	dos	cargos	públicos	é	irredutível.	
III. É assegurada a isonomia de vencimento para cargos de 

atribuições	 iguais	ou	assemelhados	do	mesmo	Poder	ou	
entre	funcionários	dos	Poderes,	ressalvadas	as	vantagens	
de	caráter	individual	e	as	relativas	à	natureza	ou	ao	local	
de trabalho. 

IV. Nenhum funcionário poderá perceber mensalmente, a 
título	de	remuneração,	 importância	superior	a	soma	dos	
valores percebidos como remuneração, em espécie, a 
qualquer	título,	pelo	Prefeito.	

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A) V, V, V e V.
(B) V, F, F e F.
(C) F, V, V e V.
(D) F, F, V e V.
(E) V, V, F e F.
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QUESTÃO 23
Avalie	 se,	 de	 acordo	 com	 a	 Lei	 Orgânica	 do	 Município	 de	
Mangaratiba,	 competem	 privativamente	 ao	 Município	 as	
seguintes	ações,	entre	outras:

I.	 Planejar	e	controlar	o	suo,	o	parcelamento	e	a	ocupação	
do	 solo	 em	 seu	 território,	 especialmente	 o	 de	 sua	 zona	
urbana.

II.	 Estabelecer	 normas	 de	 edificação,	 de	 loteamento,	 de	
desmembramento,	 de	 arruamento	 e	 de	 zoneamento	
urbano	 e	 rural,	 bem	 como	 as	 limitações	 urbanísticas	
convenientes à ordenação do seu território, observadas as 
diretrizes	da	lei	federal.	

III.	 Prover	a	limpeza	das	vias	e	logradouros	públicos,	remoção	
e	destino	do	lixo	domiciliar	ou	não,	bem	como	de	outros	
detritos	e	resíduos	de	qualquer	natureza.

IV.	 Conceder	 licença	 para	 localização	 e	 funcionamento	 de	
estabelecimentos industriais, comerciais prestadores de 
serviço e quaisquer outros.

Estão	corretos:

(A) I e III, apenas.
(B) II e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24
De	 acordo	 com	 o	 Art.	 26	 da	 Lei	 Orgânica	 do	 Município	 de	
Mangaratiba,	as	seguintes	afirmativas	acerca	da	Administração	
Pública	estão	corretas,	EXCETO:

(A) A administração pública direta, indireta ou fundacional 
do Município obedece aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade. 

(B)	 Os	cargos,	empregos	e	funções	públicas	são	acessíveis	aos	
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em 
lei.

(C)	 A	 investidura	 em	 cargo	 ou	 emprego	 público	 da	
administração direta, indireta ou fundacional depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou	 de	 provas	 e	 títulos,	 ressalvadas	 as	 nomeações	 para	
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração.

(D) Não haverá limite máximo de idade para a inscrição em 
concurso	 público,	 constituindo,	 entretanto,	 requisito	 de	
acessibilidade ao cargo ou emprego a possibilidade de 
permanência	por	dez	anos	no	seu	efetivo	exercício.

(E) A convocação do aprovado em concurso se dá mediante 
publicação	oficial	e	por	correspondência	pessoal.

QUESTÃO 25
Avalie	 se,	 de	 acordo	 com	 a	 Lei	 Orgânica	 do	 Município	 de	
Mangaratiba,	o	controle	dos	atos	administrativos	do	Município	
será	exercido:

I.	 pelo	Poder	Legislativo.
II.	 pelo	Ministério	Público.
III. pela sociedade.
IV. pela própria administração.
V. pelo Conselho Estadual de Contas dos Municípios, no que 

couber.

Estão	corretos:

(A) I, II, III, IV e V.
(B) I, II, III e IV, apenas.
(C) II, III e V, apenas.
(D) II, IV e V, apenas.
(E) I, II e V, apenas.

HISTÓRIA ECONÔMICA E SOCIAL DE 
MANGARATIBA

QUESTÃO 26
“No início da colonização, os perós (portugueses) aproveitaram-
se da desorganização das tribos que já se encontravam em 
guerra, uma contra outras, antes da chegada do branco. Além 
disso, as armas de fogo, e a chegada em grande quantidade 
de portugueses nas primeiras expedições colonizadoras, 
garantiram, no inicio o domínio do litoral. Mas não tardou e 
os tupinambás, sob o comando do cacique Cunhambebe e do 
cacique Aimberê, com apoio dos franceses comerciantes de 
arabutã (pau-brasil), conseguiram formar uma grande aliança 
de tribos inimigas dos portugueses, acima das rivalidades 
e divisões dos povos, contra a invasão de suas terras e a 
escravidão de seus povos.” (adap.)

	Essa	união	de	tribos	foi	batizada	de:

(A) Confederação dos Tamoios.
(B) Nação Tupi.
(C) Confederação dos Tupis.
(D) Nação Tamoia.
(E) Nação Tupi-Guarani.
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QUESTÃO 27
Em	 relação	 à	 “Mangaratiba	 dos	 Engenhos”,	 avalie	 se	 as	
afirmativas	a	seguir	são	falsas	(F)	ou	verdadeiras	(V):

	 Somente	o	“Engenho	de	Itacuruçá”	fez	parte	do	chamado	
“Primeiro	ciclo	do	açúcar	da	economia	brasileira”.	Quando	
esse	ciclo	produtivo	começou	a	entrar	em	decadência,	no	
século	XVII,	logo	após	a	expulsão	dos	holandeses	do	Brasil,	
Salvador Correia de Sá e Benevides trocou seu engenho 
e	 todas	 suas	 fazendas	 em	Mangaratiba,	 com	o	 Engenho	
Fumaça de Irajá. 

	 Durante	o	 século	XVIII,	 o	ouro	 substituiu	o	 açúcar	 como	
principal produto brasileiro. Nesse período, denominado 
como	“O	século	do	ouro”,	todas	as	atenções	das	autoridades	
governamentais	 da	 colônia	 estavam	 direcionadas	 a	 dar	
segurança e proteção à saída desse precioso metal e ao 
combate da pirataria que invadia todo o litoral da região. 

	 Os	engenhos	do	Rio	de	 Janeiro	aumentaram	a	produção	
de aguardente que servia para estabelecer o comércio 
de escravos entre os portos de desembarques e a áreas 
mineradoras, absorvedoras de mão de obra escrava. A 
aguardente se transformou num valioso produto que 
servia de base de troca com Sobas (chefes tribais africanos) 
para obtenção de escravos capturados nas lutas tribais na 
África	e	negociados	com	traficantes	portugueses.

	 Mangaratiba	 passou	 a	 fazer	 parte	 ativa	 desse	 processo.	
Grandes engenhos de açúcar e aguardentes foram 
estabelecidos	 em	 terras	 mangaratibenses,	 como	 da	
Marambaia,	do	Sahy,	de	Itacurubitiba,	etc.	Outros	menores	
também movimentavam sua produção com poucos 
escravos	em	Jacareí,	na	Ingaíba,	no	Saco	de	Mangaratiba,	
na Ilha Guaíba e nas demais localidades.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A) V, V, F e F.
(B) F, F, V e V.
(C) V, V, V e V.
(D) F, V, F e V.
(E) V, F, F e F.

QUESTÃO 28

Decreto de criação da vila de Mangaratiba

“A Regência, em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo, há por bem sancionar, e 
mandar que se execute, a seguinte Resolução 

da Assembleia Geral Legislativa. 

Artigo Primeiro- Fica erigida em Vila a Freguesia de 
Nossa Senhora da Guia de Mangaratiba, com a 

mesma denominação: Criando-se nela as 
Autoridades Judiciárias e Administrativas na 

conformidade das Leis. 

Artigo Segundo – O Ministro do Império marcará 
os limites da Vila da maneira mais cômoda 

aos Povos...” 

Esse	decreto	é	datado	de	11	de	novembro	do	ano	de:

(A)	 1738
(B) 1802
(C) 1831
(D) 1888
(E) 1889

QUESTÃO 29
“A partir de 1840, quando o Brasil assume a liderança mundial 
na produção e exportação de ___, e D. Pedro II foi coroado 
como o segundo imperador da nação brasileira, Mangaratiba 
começava a se destacar como um dos principais ____ do país, 
escoando mais de ____ de toda produção brasileira desse 
produto.” (adap.)

As	lacunas	ficam	corretamente	preenchidas,	respectivamente,	
por:

(A)	 café	/	portos	/	dois	terços.
(B)	 café	/portos	/	um	terço.
(C)	 açúcar	/	celeiros	/	um	quarto.
(D)	 açúcar	/	celeiros	/	um	terço.
(E)	 aguardente	/	depósitos	/	metade.

QUESTÃO 30
Em plena crise mundial do capitalismo (quebra da Bolsa de 
Valores de Nova Iorque, Grande Depressão, crise no Brasil), a 
sede	 da	 vila	 de	Mangaratiba	 é	 elevada,	 pela	 Lei	 Estadual	 nº	
2.335,	à	categoria	de	cidade.	Esse	fato	se	deu	no	ano	de:

(A) 1910
(B) 1918
(C) 1924
(D) 1929
(E) 1934

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31
A	 partir	 dos	 anos	 1990,	 as	 políticas	 sociais	 brasileiras	
começaram	a	ser	reestruturadas.	Dentre	as	novas	configurações	
implementadas,	 a	 política	 social	 que	 se	 organiza	 em	 níveis	
de complexidade, divididos entre proteção social básica e 
proteção	social	especial	é:

(A) a Lei Rouanet.
(B) o SUS.
(C)	 a	Política	Paulo	Delgado.
(D) o SUAS.
(E) o ECA.
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QUESTÃO 32
O	instrumento	utilizado	para	subsidiar	uma	tomada	de	decisão	
a	partir	da	análise	realizada	pelo	assistente	social	é

(A) a visita domiciliar.
(B)	 o	diagnóstico	social.
(C) o relatório social.
(D) a entrevista.
(E) o laudo social.

QUESTÃO 33
Uma	das	características	dos	programas	de	proteção	social	na	
atualidade	é	a:

(A) universalidade.
(B) matricialidade sociofamiliar.
(C) anomia.
(D) perenidade.
(E) comunidade como eixo.

QUESTÃO 34
De	 acordo	 com	 o	 Código	 de	 Ética	 do	 Assistente	 Social,	 a	
articulação	com	as	lutas	gerais	dos	trabalhadores	constitui-se	
em:

(A)	 atribuição	privativa	do	assistente	social.
(B) um dever.
(C) um princípio fundamental.
(D)	 imperativo	profissional.
(E) um valor.

QUESTÃO 35
Uma	 das	 características	 da	 política	 governamental	 (federal,	
estadual	 ou	municipal)	 nos	 últimos	 30	 anos	 é	 o	 incentivo	 à	
formação	 de	 Cooperativas,	 financiando	 pequenos	 projetos	
em comunidades do campo ou da cidade, desde que, nestes 
projetos	incluam-se:

(A) exclusivamente os serviços públicos locais.
(B) os servidores públicos especialistas na área de cada 

projeto.
(C) as forças locais públicas ou privadas.
(D) assessores oriundos das universidades do entorno.
(E)	 as	 empresas	 multinacionais	 que	 desejem	 investir	 na	

região.

QUESTÃO 36
A	 unificação	 dos	 programas	 de	 transferência	 de	 renda	 foi	
realizada	no	governo	de:

(A) Fernando Henrique Cardoso.
(B) Lula da Silva.
(C)	 José	Sarney.
(D) Fernando Collor.
(E)	 Dilma	Rousseff.

QUESTÃO 37
O	 Cooperativismo	 é	 entendido,	 por	 diversos	 autores,	 como	
um	 precioso	 instrumento	 de	 valorização	 dos	 interesses	 e	
necessidades de um determinado local ou comunidade. Avalie 
se,	de	acordo	com	Wakulicz	(2000),	são	critérios	para	que	uma	
Cooperativa	tenha	êxito:

I –  o engajamento da comunidade no processo de 
planejamento.

II	–	 uma	crise	ou	problema	que	motive	os	líderes	locais	a	agir.
III	–	preparação	de	novas	gerações	de	líderes	locais.

Assinale	a	alternativa	correta:

(A)	 apenas	a	afirmativa	I	está	correta.
(B)	 apenas	a	afirmativa	II	está	correta.
(C)	 apenas	as	afirmativas	I	e	II	estão	corretas.
(D)	 apenas	as	afirmativas	II	e	III	estão	corretas.
(E)	 todas	as	afirmativas	estão	corretas.

QUESTÃO 38
De acordo com Bruscato et al. (2013), uma equipe 
multidisciplinar	 é	 composta	 por	 profissionais	 de	 múltiplas	
especializações	 que	 realizam	 atividades	 dentro	 de	 uma	
temática	comum,	mas	mantendo	a	especialidade	do	saber	de	
cada	profissional.	A	fim	de	que	seu	trabalho	tenha	sucesso,	as	
seguintes	duas	dimensões	de	trabalho	são	necessárias:

(A) liderança e autonomia.
(B)	 ética	e	iniciativa.
(C)	 competência	técnica	e	criatividade.
(D)	 articulação	das	ações	e	interação	dos	profissionais.
(E)	 proatividade	e	resiliência.

QUESTÃO 39
A	necessidade	de	concretização	dos	princípios	e	diretrizes	do	
SUS	levaram	à	elaboração	de	diversas	proposições,	a	exemplo	
do	 acolhimento,	 que	 visa	 construir	 relações	 de	 confiança	 e	
apoio	 com	 os	 usuários.	 Para	 tanto,	 a	 sua	 dimensão	 técnica	
apresenta	as	seguintes	ações,	EXCETO:

(A)	 humanização	 do	 atendimento,	 mediante	 ampliação	 e	
qualificação	do	acesso	dos	usuários.

(B) construção de ferramentas que contribuam para a escuta 
e análise.

(C)	 reorganização	 do	 processo	 de	 trabalho	 nas	 unidades	 de	
saúde.

(D)	 formação	 de	 novos	 profissionais	 de	 saúde,	 através	 de	
estágio e residência em suas unidades de saúde.

(E)	 identificação	 de	 demandas	 dos	 usuários	 e	 possíveis	
soluções.
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QUESTÃO 40
Avalie se, no Sistema Único de Saúde (SUS), o acolhimento 
aparece	como:

I.	 Ação	gerencial	de	reorganização	do	processo	de	trabalho	
da unidade de saúde visando melhor atender aos usuários 
e	 ampliar	 a	 capacidade	 de	 identificar	 e	 resolver	 os	
problemas.

II.	 Postura/prática	do	profissional	de	saúde	frente	ao	usuário	
em	 seu	 processo	 de	 trabalho	 individual	 e	 coletivo	 (em	
equipe).

III. Modalidade assistencial de competência do assistente 
social, que contempla o conjunto dos serviços conjunto 
dos serviços, desde a atenção básica até a atenção 
hospitalar, envolvendo nessa lógica assistencial inclusive 
outros equipamentos e aparelhos sociais.

Assinale	a	alternativa	correta:

(A)	 apenas	a	afirmativa	I	está	correta.
(B)	 apenas	a	afirmativa	II	está	correta.
(C)	 apenas	as	afirmativas	I	e	II	estão	corretas.
(D)	 apenas	as	afirmativas	II	e	III	estão	corretas.
(E)	 as	afirmativas	I,	II	e	III	estão	corretas.

QUESTÃO 41
Representam	princípios	organizativos	do	SUS,	EXCETO:

(A)	 focalização.
(B)	 participação	dos	cidadãos.	
(C) complementariedade do setor privado.
(D) resolubilidade.
(E)	 hierarquização.		

QUESTÃO 42
São	 categorias	 profissionais	 reconhecidas	 pela	 Resolução	 
nº	218,	de	1997,	do	Conselho	Nacional	de	Saúde,	EXCETO:

(A)	 profissionais	de	Educação	Física.
(B) biomédicos.
(C) médicos veterinários.
(D) biólogos.
(E) terapeutas ocupacionais.

QUESTÃO 43
Associe,	com	base	no	Caderno	de	Diretrizes,	Objetivos,	Metas	
e	 Indicadores:	 2013-2015,	 as	 diretrizes	 com	 suas	 respectivas	
metas:

Diretrizes Metas
1) Redução dos riscos 
e agravos à saúde da 
população, por meio das 
ações	de	promoção	e	
vigilância	em	saúde.

I) Ampliar o número de 
unidades de Saúde com 
serviço	de	notificação	
contínua	da	violência	
doméstica,	sexual	e	
outras violências.

2) Aprimoramento da Rede 
de Atenção às Urgências, 
com expansão e adequação 
de	Unidades	de	Pronto	
Atendimento, de Serviços 
de Atendimento Móvel 
de Urgência, de prontos-
socorros e centrais de 
regulação,	articulada	às	
outras redes de atenção.

II) Aumentar o percentual 
de cobertura de 
acompanhamento das 
condicionalidades de Saúde 
do	Programa	Bolsa	Família.

3)	Garantia	do	acesso	da	
população a serviços de 
qualidade, com equidade 
e em tempo adequado 
ao atendimento das 
necessidades de saúde, 
mediante aprimoramento da 
política	de	Atenção	Básica	e	
da	atenção	especializada.

III) Ampliar o número 
de municípios com 
casos de doenças ou 
agravos relacionados ao 
trabalho	notificados.

As	metas	I,	II	e	III	correspondem	respectivamente	ás	diretrizes:

(A) 1, 3 e 2. 
(B) 3, 2 e 1. 
(C) 2, 1 e 3. 
(D) 2, 3 e 1. 
(E) 1, 2 e 3. 

QUESTÃO 44
São	ações	de	Saúde	a	serem	desenvolvidas	pelo	SUS,	de	acordo	
com	suas	diretrizes:

(A)	 PSF,	CREAS	e	Samu.
(B) reabilitação, recuperação e promoção.
(C)	 BPC,	aconselhamento	e	UPA.
(D)	 vigilância	sanitária,	humanização	e	controle	social.
(E) proteção, gestão e capacitação.
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QUESTÃO 45
São equipamentos de atendimento e assistência à Saúde 
Mental	no	Brasil:

(A)	 os	Serviços	Residenciais	Terapêuticos.
(B)	 os	 Centros	 de	 Referência	 Especializados	 de	 Assistência	

Social.
(C)	 os	Manicômios	públicos	e	privados.
(D) as Casas de Acolhida para transtornos mentais.
(E)	 as	Unidades	de	Pronto	Atendimento.

QUESTÃO 46
Avalie	 se,	 ao	 instituir	 a	 atual	 Política	 de	 Saúde	 Mental,	 o	
governo	brasileiro	objetiva:

I – manter um programa permanente de formação de 
recursos humanos para reforma psiquiátrica.

II	–	 instalar	uma	rede	nacional	de	manicômios	humanizados.
III	–	incluir	as	ações	da	saúde	mental	na	atenção	básica.

Assinale	a	alternativa	correta:

(A)	 apenas	a	afirmativa	I	está	correta.
(B)	 apenas	a	afirmativa	II	está	correta.
(C)	 apenas	as	afirmativas	I	e	II	estão	corretas.
(D)	 apenas	as	afirmativas	I	e	III	estão	corretas.
(E)	 todas	as	afirmativas	estão	corretas.

QUESTÃO 47
São direitos da pessoa portadora de transtorno mental, 
EXCETO:

(A)	 ter	garantia	de	sigilo	nas	informações	prestadas.
(B) solicitar internação compulsória.
(C) ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis.
(D)	 receber	o	maior	número	de	informações	a	respeito	de	sua	

doença e de seu tratamento.
(E) ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para 

esclarecer	 a	 necessidade	 ou	 não	 de	 sua	 hospitalização	
involuntária.

QUESTÃO 48
A	prevenção	voltada	para	o	uso	abusivo	e/ou	dependência	de	
álcool	e	outras	drogas	é	definida	como:	

(A) um processo de planejamento, implantação e 
implementação	 de	múltiplas	 estratégias	 voltadas	 para	 a	
redução	dos	fatores	de	vulnerabilidade	e	risco	específicos,	
e fortalecimento dos fatores de proteção.

(B) uma ação de saúde programada e executada na esfera 
federal por meio de unidades de atendimento a usuários e 
seus	familiares,	cujo	objetivo	é	o	envolvimento	da	família	
no tratamento do dependente.

(C)	 um	programa	público	cuja	finalidade	é	treinar	profissionais	
de	 saúde	 capacitados	para	 trabalharem	com	populações	
vulneráveis	a	fim	de	que	sejam	agentes	multiplicadores	de	
informações	sobre	o	uso	e	abuso	de	drogas.

(D)	 uma	estratégia	 exclusiva	 dos	 profissionais	 especializados	
em redução de danos que visa, com o apoio das parcerias 
público-privadas,	que	visa	levar	os	usuários	à	abstinência	
por meio de atendimento em hospital-dia.

(E) um sistema integrado envolvendo as três esferas 
governamentais	 que	 normatiza	 e	 regula	 as	 unidades	 de	
assistência no atendimento ao uso e abuso de álcool e 
outras drogas.

QUESTÃO 49
A maior parte dos autores que se dedicam ao estudo da 
Assistência	 Social	 no	 Brasil	 localiza	 seu	 início	 como	 política	
governamental	 em	 1947,	 com	 a	 criação	 da	 Legião	 Brasileira	
de	Assistência	(LBA),	cuja	linha	programática	se	constituía	de	
atividades	como	as	descritas	abaixo,	EXCETO:

(A)	 qualificação	e	iniciação	profissional.	
(B) transferência de renda.
(C) programa nacional de voluntariado.
(D)	 atendimento	médico-social	e	materno-infantil.	
(E)	 orientação	advocatícia	para	a	 regularização	e	 registro	de	

entidades.	

QUESTÃO 50
O	marco	legal	para	a	inauguração	de	uma	política	pública	estatal	
abrangente de proteção social para a população brasileira é a 
Constituição	Federal	de	1988,	que	institui	a	Seguridade	Social	
e,	em	seu	Art.	194,	estabelece	que	esta	compreende	um:

(A)	 sistema	 integrado	 de	 programas	 e	 projetos	 de	 iniciativa	
dos	Poderes	Públicos,	 destinados	a	 assegurar	os	direitos	
relativos	à	saúde,	à	previdência	e	à	assistência	social.

(B)	 conjunto	 integrado	 de	 ações	 de	 iniciativa	 dos	 Poderes	
Públicos	e	da	sociedade,	destinadas	a	assegurar	os	direitos	
relativos	à	saúde,	à	previdência	e	à	assistência	social.	

(C)	 complexo	 centralizado	 de	 ações	 propugnadas	 pelos	
Poderes	 Públicos,	 pelas	 empresas	 e	 pela	 sociedade,	
destinadas	 a	 regulamentar	 as	 leis	 relativas	 à	 saúde,	 à	
previdência e à assistência social.

(D)	 conjunto	 transparente	 de	 normas	 da	 lavra	 do	 Executivo	
Federal,	destinadas	a	assegurar	os	programas	 relativos	à	
saúde, à previdência e à assistência social.

(E)	 conjunto	 descentralizado	 de	 atividades	 de	 iniciativa	 dos	
Poderes	 Públicos	 e	 da	 iniciativa	 privada,	 destinadas	 a	
assegurar	os	projetos	relativos	à	saúde,	à	previdência	e	à	
assistência social.

QUESTÃO 51
A	 prática	 educativa	 em	 saúde	 deve	 contemplar	
fundamentalmente:

(A)	 as	atividades	formais	de	ensino.
(B)	 o	cultivo	de	hábitos	e	comportamentos	saudáveis.
(C)	 uma	relação	dialógica	pautada	na	horizontalidade.
(D) o planejamento rigoroso de métodos e conteúdos.
(E)	 a	utilização	de	metodologia	específica.
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QUESTÃO 52
Ao	estabelecer	as	Diretrizes	de	Educação	em	Saúde,	a	FUNASA	
(2007)	considera	básicos	os	seguintes	pressupostos,	EXCETO:

(A) o reforço da ação comunitária que privilegia o município 
como	local	para	o	desenvolvimento	de	ações	intersetoriais	
e	de	promoção	da	saúde,	permitindo	uma	maior	influência	
na	definição	de	prioridades.

(B)	 a	prática	de	saúde,	como	prática	educativa,	tem	por	base	
o processo de capacitação de indivíduos e grupos para 
atuarem sobre a realidade e transformá-la. 

(C)	 a	 dimensão	 educativa	 é	 inerente	 aos	 processos	 de	
trabalho	em	saúde,	seja	ao	nível	da	sua	formalização	nas	
práticas	pedagógicas	reconhecidas	por	sua	delimitação	ao	
espaço da escola ou dos serviços de assistência à saúde, 
mas	 também	 pela	 saúde	 e	 educação	 constituírem-se	
como	práticas	sociais	que	se	articulam	na	vida	de	todo	ser	
humano. 

(D)	 o	 processo	 de	 ensino-aprendizagem	 em	 saúde	 deve,	
necessariamente, levar em consideração o saber já 
acumulado na área, além de estabelecer uma metodologia 
na	 qual	 o	 conhecimento	 adquirido	 possa	 ser	 traduzido	
para a formação de futuros agentes comunitários.

(E)	 a	Educação	em	Saúde	é	uma	prática	social,	cujo	processo	
contribui	 para	 a	 formação	 da	 consciência	 crítica	 das	
pessoas	a	respeito	de	seus	problemas	de	saúde,	a	partir	da	
sua	realidade,	e	estimula	a	busca	de	soluções	e	organização	
para	a	ação	individual	e	coletiva.

QUESTÃO 53
As	 mudanças	 ocorridas	 no	 mundo	 do	 trabalho	 nos	 últimos	
trinta	anos	impactaram	medularmente	o	exercício	profissional	
do	 assistente	 social,	 posto	 que	 polarizadas	 por	 projetos	
societários	 distintos.	 Para	 Yazbek	 (2014),	 esta	 conjuntura	
interpela	o	Serviço	Social	em	três	dimensões,	a	saber:

(A)	 centralidade	 da	 proteção	 social,	 refilantropização	 das	
políticas	sociais	mediante	o	surgimento	do	Terceiro	Setor,	
desemprego em larga escala.

(B)	 teórico-metodológica,	 técnico-operativa,	 político-
organizativa.

(C) crise estrutural do capitalismo, enfrentamento da questão 
social via repressão, hegemonia do neoconservadorismo 
profissional.

(D)	 novas	 manifestações	 e	 expressões	 da	 questão	 social,	
processos	de	redefinição	dos	sistemas	de	proteção	social	
e	 da	 política	 social,	 necessidade	 de	 construir	mediações	
políticas	e	ideológicas.

(E) responsabilidade do Estado, parcerias público-privadas, 
cooperativismo.

QUESTÃO 54
Avalie	se	são	bases	conceituais	da	Educação	em	Saúde:

I	–	 participação.	
II	–	 mobilização	social.
III	–	agir	educativo.

Assinale	a	alternativa	correta:

(A)	 apenas	a	afirmativa	I	está	correta.
(B)	 apenas	a	afirmativa	II	está	correta.
(C)	 apenas	as	afirmativas	I	e	II	estão	corretas.
(D)	 apenas	as	afirmativas	II	e	III	estão	corretas.
(E)	 todas	as	afirmativas	estão	corretas.

QUESTÃO 55
Em relação às competências da Educação em Saúde, NÃO é 
correto	afirmar:

(A) apoiar tecnicamente os gestores e representantes das 
comunidades na elaboração, implementação e avaliação 
de	Projetos	e	Ações	de	Educação	em	Saúde	e	Mobilização	
Social, fortalecendo o controle social. 

(B) estabelecer currículo, conteúdo, programa e metodologias 
próprios,	utilizando	recursos	audiovisuais	de	acordo	com	
cada população a ser ensinada.

(C)	 estimular	 o	 associativismo	 e	 proporcionar	 acesso	 às	
instalações,	habitações	saudáveis	e	espaços	para	organização	
comunitária, possibilitando a geração de trabalho e renda. 

(D)	 articular	 o	 intercâmbio	 de	 metodologias	 inovadoras	 e	
de	 experiências	 bem	 sucedidas	 das	 ações	 de	 Educação	
em	 Saúde,	 junto	 às	 instituições	 estaduais,	 municipais,	
movimentos	sociais	e	organizações	não	governamentais.

(E)	 promover	 o	 intercâmbio	 intra	 e	 interinstitucional	 de	
metodologias inovadoras e de experiências bem sucedidas 
das	 ações	 de	 Educação	 em	 Saúde,	 bem	 como	 com	 os	
movimentos sociais e de educação popular em saúde. 

QUESTÃO 56
A	 unidade	 pública	 estatal	 descentralizada	 da	 política	 de	
assistência	 social,	 responsável	 pela	 organização	 e	 oferta	
de serviços da proteção social básica do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco 
social	dos	municípios	e	DF	é:

(A)	 o	CAPS.
(B)	 a	UPA.
(C) o CRAS.
(D) o SAMU.
(E)	 a	UPP.

QUESTÃO 57
As	infrações	ao	Código	de	Ética	Profissional	do	Assistente	Social	
acarretam em penalidades para os assistentes sociais. A pena 
de	suspensão	acarreta	ao	assistente	social:	

(A) uma advertência reservada.
(B)	 a	apreensão	da	Carteira	e	Cédula	de	Identidade	Profissional	do	

infrator,	pelo	prazo	de	90	(noventa)	a	180	(cento	e	oitenta)	dias.	
(C) uma advertência pública.
(D)	 a	interdição	do	exercício	profissional	em	todo	o	território	

nacional,	pelo	prazo	de	30	(trinta)	dias	a	2	(dois)	anos.
(E) a multa de 1 (uma) a 3 (três) anuidades, conforme a 

gravidade da infração.
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QUESTÃO 58
Nas	relações	do	assistente	social	com	outros	profissionais,	são	
vedadas	as	seguintes	ações,	EXCETO:

(A)	 prevalecer-se	de	cargo	de	chefia	para	atos	discriminatórios	
e de abuso de autoridade. 

(B)	 repassar	 ao	 seu	 substituto	 as	 informações	 necessárias	 à	
continuidade	do	trabalho.	

(C) prejudicar deliberadamente o trabalho e a reputação de 
outro	profissional.

(D)	 ser	conivente	com	falhas	éticas	de	acordo	com	os	princípios	
do	Código	e	com	erros	técnicos	praticados	por	assistente	
social	e	qualquer	outro	profissional.

(E) intervir na prestação de serviços que estejam sendo 
efetuados	 por	 outro	 profissional,	 salvo	 a	 pedido	 desse	
profissional;	 em	 caso	 de	 urgência,	 seguido	 da	 imediata	
comunicação	 ao	 profissional;	 ou	 quando	 se	 tratar	 de	
trabalho	multiprofissional	 e	 a	 intervenção	 fizer	 parte	 da	
metodologia adotada.

QUESTÃO 59
Nas	 relações	 com	as	 instituições	 empregadoras,	 é	 direito	do	
assistente	social:

(A)	 empenhar-se	 na	 viabilização	 dos	 direitos	 sociais	 dos	
usuários,	através	dos	programas	e	políticas	sociais.

(B)	 contribuir	 para	 a	 viabilização	 da	 participação	 efetiva	 da	
população	usuária	nas	decisões	institucionais.	

(C) programar, administrar, executar e repassar os serviços 
sociais	assegurados	institucionalmente.	

(D) exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem 
discriminar,	 por	 questões	 de	 inserção	 de	 classe	 social,	
gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, 
identidade	de	gênero,	idade	e	condição	física.		

(E) ter livre acesso à população usuária.

QUESTÃO 60
São	atribuições	privativas	do	assistente	social,	EXCETO:

(A) orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos 
sociais	no	sentido	de	identificar	recursos	e	de	fazer	uso	dos	
mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. 

(B) assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de 
graduação	como	pós-	graduação,	disciplinas	e	funções	que	
exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de 
formação regular.

(C) coordenar seminários, encontros, congressos e eventos 
assemelhados sobre assuntos de Serviço Social.

(D) proceder a supervisão direta de estagiários de Serviço 
Social.

(E)	 dirigir	 e	 coordenar	 associações,	 núcleos,	 centros	 de	
estudos e pesquisas em Serviço Social. 




