VERSÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA

A

EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS
(EAOT 2011)
ESPECIALIDADE

ASS - SERVIÇO SOCIAL

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Este caderno contém 01 (uma) prova de GRAMÁTICA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, composta de 30 (trinta) questões objetivas
numeradas de 01 (um) a 30 (trinta), e 01 (uma) prova de CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS, composta de 50 (cinquenta) questões
objetivas numeradas de 31 (trinta e um) a 80 (oitenta). Confira se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada
alguma anormalidade, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.

2.

Verifique se a “VERSÃO” da prova, a “ESPECIALIDADE” e o “NÚMERO DE INSCRIÇÃO” constantes deste caderno de questões
conferem com os campos “VERSÃO”, “ESPECIALIDADE” e “NÚMERO DE INSCRIÇÃO” contidos em seu Cartão de Respostas.

3.

Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

4.

O caderno de questões pode ser utilizado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos, etc.).

5.

Não é permitido ao candidato comunicar-se com outro candidato, bem como utilizar consultas a livros, anotações, agendas eletrônicas,
gravadores, ou usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares, ou qualquer instrumento receptor/transmissor de mensagens.

6.

No CARTÃO DE LEITURA ÓTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS), deve-se preencher apenas uma alternativa
(a, b, c, d) de cada questão, com caneta esferográfica azul ou preta, conforme instrução contida.

7.

A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada ou que vier com outra assinalação,
será anulada.

8.

A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do Cartão de Respostas.

9.

É obrigatório que o candidato assine a Lista de Chamada e o Cartão de Respostas.

10. Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas decorridas 2 (duas) horas do início das provas. O caderno de
questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o horário determinado oficialmente para o término da
prova.
11.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão de Respostas poderá implicar a
anulação de sua prova.

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS)
DATA

EVENTO

até 03/12/2010

Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios.

até 08/12/2010

Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ)
na página do CIAAR, na Internet, até as 15 horas – horário de Brasília.

até 04/01/2011

Divulgação dos gabaritos oficiais e dos pareceres individuais sobre as FIFQ.

até 21/01/2011

Divulgação da relação nominal de candidatos com os resultados obtidos
nas provas escritas dos Exames de Escolaridade e Conhecimentos
Especializados com suas respectivas médias, contendo a classificação
provisória daqueles que obtiveram aproveitamento.

21/02/2011

Concentração Intermediária, das 9 horas às 11 horas (horário local).

GRAMÁTICA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
LP – AERONÁUTICA – 20 QUESTÕES
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1.

Artigo de José Saramago
No Dia de Todos os Santos de 1755 Lisboa foi Haiti. A terra tremeu quando faltavam poucos minutos
para ____ dez da manhã. As igrejas estavam repletas de fiéis, os sermões e as missas no auge…
Dos 275 mil habitantes que Lisboa tinha então, crê-se que morreram 90 mil. Conta-se que ___
pergunta inevitável “E agora, que fazer?”, o secretário de Estrangeiros Sebastião José de Carvalho e
Melo, que mais tarde viria a ser nomeado primeiro-ministro, teria respondido “Enterrar os mortos e cuidar
dos vivos”.
Estas palavras, que logo entraram na História, foram efetivamente pronunciadas, mas não por ele.
Disse-as um oficial superior do exército, desta maneira espoliado do seu haver, como tantas vezes
acontece, em favor de alguém mais poderoso.
A enterrar os seus cento e vinte mil ou mais mortos anda agora o Haiti, enquanto a comunidade
internacional se esforça por acudir aos vivos, no meio do caos e da desorganização múltipla de um país
que mesmo antes do sismo, desde gerações, já se encontrava em estado de catástrofe lenta, de
calamidade permanente.
Lisboa foi reconstruída, o Haiti também o será. A questão, no que toca ao Haiti, reside em como se
há-de reconstruir eficazmente a comunidade do seu povo, reduzido não só ___ mais extrema das
pobrezas como historicamente alheio a um sentimento de consciência nacional que lhe permitisse
alcançar por si mesmo, com tempo e com trabalho, um grau razoável de homogeneidade social.
De todo o mundo, de distintas proveniências, milhões e milhões de euros e de dólares estão sendo
encaminhados para o Haiti.
Os abastecimentos começaram a chegar a uma ilha onde tudo faltava, fosse porque se perdeu no
terremoto, fosse porque nunca lá existiu. Como por ação de uma divindade particular, os bairros ricos,
em comparação com o resto da cidade de Porto Príncipe, foram pouco afetados pelo sismo.
Diz-se, e à vista do que aconteceu no Haiti parece certo, que os desígnios de Deus são
inescrutáveis. Em Lisboa as orações dos fiéis não puderam impedir que o teto e os muros das igrejas
lhes caíssem em cima e os esmagassem.
No Haiti, nem mesmo a simples gratidão por haverem salvo vidas e bens sem nada terem feito para
isso, moveu os corações dos ricos a acudir ____ desgraça de milhões de homens e mulheres que não
podem sequer presumir do nome unificador de compatriotas porque pertencem ao mais ínfimo da escala
social, aos não-ser, aos vivos que sempre estiveram mortos porque a vida plena lhes foi negada,
escravos que foram de senhores, escravos que são da necessidade.
Não há notícia de que um único haitiano rico tenha aberto os cordões ou aliviado as suas contas
bancárias para socorrer os sinistrados. O coração do rico é a chave do seu cofre-forte.
Haverá outros terremotos, outras inundações, outras catástrofes dessas a que chamamos naturais.
Temos aí o aquecimento global com as suas secas e as suas inundações, as emissões de CO2 que só
forçados pela opinião pública os governos se resignarão a reduzir, e talvez tenhamos já no horizonte
algo em que parece ninguém querer pensar, a possibilidade de uma coincidência dos fenômenos
causados pelo aquecimento com a aproximação de uma nova era glacial que cobriria de gelo metade da
Europa e agora estaria dando os primeiros e ainda benignos sinais.
Entretanto, olhemos para este Haiti e para os outros mil Haitis que existem no mundo, não só para
aqueles que praticamente estão sentados em cima de instáveis falhas tectônicas para as quais não se
vê solução possível, mas também para os que vivem no fio da navalha da fome, da falta de assistência
sanitária, da ausência de uma instrução pública satisfatória, onde os fatores propícios ao
desenvolvimento são praticamente nulos e os conflitos armados, as guerras entre etnias separadas por
diferenças religiosas ou por rancores históricos cuja origem acabou por se perder da memória em muitos
casos, mas que os interesses de agora se obstinam em alimentar.
Esses são os Haitis que há que salvar. Há quem diga que a crise econômica veio corrigir o rumo
suicida da humanidade. Não estou muito certo disso, mas ao menos que a lição do Haiti possa
aproveitar-nos a todos.
Os mortos de Porto Príncipe foram fazer companhia aos mortos de Lisboa. Já não podemos fazer
nada por eles. Agora, como sempre, a nossa obrigação é cuidar dos vivos.
Adaptado de:
http://www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=29745. Acesso
em: 07 out. 2010.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto I.
a)
b)
c)
d)

2.

Quantos Haitis?

às – à – a – à
as – à – à – à
às – a – à – à
as – a – a – a

Analise as afirmações sobre o texto.
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As questões de 1 a 10 referem-se ao texto I.
1.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto I.
a)
b)
c)
d)

2.

às – à – a – à
as – à – à – à
às – a – à – à
as – a – a – a

Analise as afirmações sobre o texto.
I. Quando escreve “No Dia de Todos os Santos de 1755 Lisboa foi Haiti” (l. 01), Saramago estabelece semelhanças
entre a situação social e política de Lisboa e do Haiti.
II. Pode-se depreender, a partir da leitura dos parágrafos 7, 8 e 9, que as preces do povo do Haiti não foram
ouvidas, o que permitiu que muitas pessoas fossem atingidas pelo terremoto.
III. A expressão “outros mil Haitis que existem no mundo” refere-se a lugares que, à semelhança do Haiti,
apresentam problemas sociais e políticos e/ou são vulneráveis às grandes catástrofes naturais.
Pode-se afirmar que
a)
b)
c)
d)

3.

A expressão “espoliado de seu haver” (l. 08), contextualmente, significa
a)
b)
c)
d)

4.

5.

roubado de sua posse.
explorado em sua ideia.
destituído de seu ter.
privado de seu crédito.

Analise os sufixos presentes em “poderoso” (l. 09), “homogeneidade” (l. 17), “inescrutáveis” (l. 24) e “aquecimento”
(l. 37) e, depois, assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente o tipo de palavras que formam.
(1)
(2)
(3)
(4)

Adjetivos a partir de verbos.
Substantivos a partir de adjetivos.
Substantivos a partir de verbos.
Adjetivos a partir de substantivos.

a)
b)
c)
d)

4–2–1–3
4–3–2–1
3–4–1–2
2–1–4–3

A conjunção que poderia unir corretamente as duas orações que iniciam o 5º parágrafo, sem que houvesse
qualquer mudança de pontuação ou alteração na estrutura sintática de cada uma, é
a)
b)
c)
d)

6.

apenas a afirmação I está correta.
apenas a afirmação II está correta.
apenas a afirmação III está correta.
todas estão corretas.

mas ainda.
e.
porquanto.
conforme.

Assinale a palavra que não tem como referente, no texto, a palavra “Haiti”.
a)
b)
c)
d)

País (l. 11)
Povo (l. 15)
Proveniências (l. 18)
Ilha (l. 20)
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7.

O texto I pode ser dividido em três partes distintas: (1) O terremoto que atingiu Lisboa em 1755; (2) A situação do
Haiti depois do terremoto de janeiro de 2010; e (3) A reflexão sobre outras tantas tragédias em outros tantos Haitis
e sobre as ações que devem ser tomadas para evitá-las.
Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a relação dos parágrafos que compõem cada
uma das partes.
a)
b)
c)
d)

8.

1 a 3; 4 a 10; 11 a 14.
1 a 5; 6 a 10; 11 a 14.
1 a 3; 4 a 11; 12 a 14.
1 a 5; 6 a 12; 13 a 14.

Assinale a alternativa correta sobre a pontuação do 8º parágrafo.
a) A primeira vírgula está incorreta porque separa orações ligadas por “e”.
b) A segunda vírgula está incorreta porque separa uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
c) A locução “Em Lisboa”, no 2º período, poderia ser separada por vírgula, já que representa um adjunto adverbial
deslocado.
d) O ponto final entre os dois períodos do parágrafo poderia ser substituído por vírgula sem que isso causasse
qualquer problema à estrutura do parágrafo.

9.

Das formas verbais a seguir, qual não seria acentuada graficamente se estivesse na 1º pessoa do plural do tempo
verbal em que se encontra, independentemente de seu emprego no texto?
a)
b)
c)
d)

Viria.
Enterrar.
Permitisse.
Faltava.

10. Em “Quantos Haitis”, José Saramago
I. acredita que acontecimentos como o do Haiti podem servir de lição para todos nós.
II. defende a ideia de que devemos nos preocupar com os vivos, ignorando o destino dos mortos.
III. afirma que o Haiti, à semelhança do que houve em Lisboa, terá a sua homogeneidade social reconstruída.
Qual(is) das afirmações representa(m) o ponto de vista do autor?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a I e a III.
Apenas a I e a II.
I, II e III.
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b) Apenas a I e a III.
c) Apenas a I e a II.
d) I, II, III.
TEXTO II
General Armando Félix, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República, disse ao iG que todos os esforços das tropas, agora, estão centrados na ajuda às vítimas da
catástrofe. Mas explicou que a ajuda humanitária não faz parte das atribuições da força de paz.
Uma coisa é o trabalho da força de paz no Haiti, centrado na questão da segurança, cujo mandato é
outorgado pela ONU. Outra coisa é o auxílio humanitário. Mas, pela absoluta falta de quem faça, as
tropas brasileiras estão fazendo.
De acordo com Félix, existe a ideia de, agora, ampliar as atribuições da força de paz e permitir que,
passado o período mais crítico, as tropas atuem oficialmente na reconstrução do país, inclusive com
assistência humanitária. Mas tudo depende da concordância e aprovação das Nações Unidas. O país
deve propor a ampliação dessas atribuições para a ONU, que é quem dá as diretrizes da atuação,
afirmou.
Para Geraldo Cavagnari, especialista em estratégia militar do Núcleo de Estudos Estratégicos da
Unicamp, na prática as missões de paz já levam consigo um componente humanitário. Desde o dia em
que a missão chegou ao Haiti, _____ com ela médicos e dentistas. E foram montados hospitais de
campanha, que atualmente estão sendo muito bem utilizados, disse.
O professor acredita que a importância do trabalho brasileiro crescerá muito. Provavelmente, o Brasil
terá de comandar a missão de reconstruir o Haiti. Salvo alguma reviravolta, a ONU pressionará para que
isso ocorra, principalmente por conta do excelente trabalho que foi feito naquele país, atesta. De acordo
com o estrategista, os vértices do trabalho de recuperação do Haiti _____ França, Estados Unidos e
Brasil. E o comando das operações será brasileiro.
A primeira missão de paz da ONU que teve a participação de tropas brasileiras ____ na chamada
Crise do Canal de Suez, em 1956. A força foi criada para garantir um cessar fogo entre israelenses e
árabes. Israel havia declarado guerra ao Egito por conta da nacionalização do canal de Suez e do
fechamento do porto de Eilat. Com a intervenção internacional e reabertura do canal, Israel recuou e a
ONU instalou a missão de paz para garantir a segurança local.
O pesquisador da Unicamp afirma que, no Haiti, as tropas brasileiras fizeram um trabalho ímpar ao
controlar, por exemplo, a maior favela do país, a Cité Soleil, que é muito pior do que qualquer favela do
Rio de Janeiro. Com a destruição de presídios pelo terremoto, a fuga de criminosos e a violência
inerente a essas catástrofes, o trabalho brasileiro é ainda mais necessário. Por isso, Cavagnari acredita
que o Brasil ainda liderará por muito tempo a missão no Haiti.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Adaptado de:
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/brasil+deve+consolidar+lideranca+na+reconstrucao+do+haiti+dizem+especialistas/n1237591
692832.html. Acesso em 07 out. 2010.

11. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto.
As questões de 11 a 20 referem-se ao texto II.
a) chegou – será – foi
b) chegaram–
serãoque
– foram
11. Assinale
a alternativa
completa correta e respectivamente as lacunas do texto.
c) chegaram – serão – foi
chegou–
será––foi
foram
a)d)chegou
– será
b) chegaram– serão – foram
12.c)Assinale
a alternativa
que apresenta a numeração correta das palavras em que há ocorrência de hiato.
chegaram
– serão – foi
d) chegou– será – foram
(1) Muito
(2) Auxílio
12. Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta das palavras em que há ocorrência de hiato.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Muito
Auxílio
Ideia
Período
Pior

a)
b)
c)
d)

2–3
4–5
2–4
3–5
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13. Analise as palavras a seguir, extraídas do texto.
I. Reviravolta
II. Internacional
III. Terremoto
Qual(is) delas é (são) formada(s) por mais de um radical?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.

14. A palavra “para”, que inicia o 4º parágrafo, poderia ser corretamente substituída por
a)
b)
c)
d)

dizendo.
conforme.
a fim de.
em se tratando de.

15. Qual das formas verbais a seguir não tem a mesma predicação das demais?
a)
b)
c)
d)

Existe (l. 07)
Ampliar (l. 07)
Comandar (l. 17)
Instalou (l. 25)

16. Analise os períodos a seguir, extraídos do texto.
I. Mas explicou que a ajuda humanitária não faz parte das atribuições da força de paz. (l. 03)
II. Mas, pela absoluta falta de quem faça, as tropas brasileiras estão fazendo. (l. 05-06)
III. Mas tudo depende da concordância e aprovação das Nações Unidas. (l. 09)
Pode-se afirmar que a pontuação dos períodos acima está correta
a)
b)
c)
d)

apenas em I.
apenas em II.
apenas em I e II.
em todas.

17. Em “cujo mandato é outorgado pela ONU” (l. 04-05), a palavra destacada introduz uma oração
a)
b)
c)
d)

subordinada adjetiva restritiva.
coordenada sindética explicativa.
subordinada adverbial consecutiva.
subordinada adjetiva explicativa.

18. Analise os trechos a seguir, extraídos do texto e, depois, assinale a alternativa que apresenta afirmação (afirmações)
que, apenas pela leitura do texto, não se pode atribuir às declarações feitas pelo ministro-chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República e/ou pelo pesquisador da Unicamp.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

“a ajuda humanitária não faz parte das atribuições da força de paz” (l. 03)
“as tropas brasileiras estão fazendo” (l. 05-06)
“Provavelmente, o Brasil terá de comandar a missão de reconstruir o Haiti.” (l. 16-17)
“E o comando das operações será brasileiro.” (l. 20)
“A força foi criada para garantir um cessar fogo entre israelenses e árabes.” (l. 22-23)
“que é muito pior do que qualquer favela do Rio de Janeiro.” (l. 27-28)

a)
b)
c)
d)

Apenas 1 e 3.
Apenas 4.
Apenas 5.
Apenas 2 e 6.
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19. No 5º parágrafo, o tempo verbal predominante é o
a) presente do indicativo.
b) Apenas 4.
b) pretérito perfeito do indicativo.
c) Apenas 5.
c) pretérito imperfeito do indicativo.
d) Apenas 2 e 6.
d) futuro do presente do indicativo.
19. No 5º parágrafo, o tempo verbal predominante é o
20. Analise as afirmações sobre o texto II.
a) presente do indicativo.
I.b)Apretérito
participação
na reconstrução
perfeito
do indicativo. do Haiti consolidará a liderança que o Brasil já vem exercendo na força de paz
instalada
naquele
país.
c) pretérito imperfeito
do indicativo.
II.d)Afuturo
ajudado
humanitária,
opinião tanto do militar quanto do especialista em estratégia militar, é inerente às
presente dona
indicativo.
atribuições da força de paz.
A missão
de paz no Haiti
a mesma que foi criada para a Crise do Canal de Suez.
20. III.
Analise
as afirmações
sobreé texto.
Qual(is)
está(ão) correta(s)
de acordo
o texto?
I. A participação
na reconstrução
docom
Haiti
consolidará a liderança que o Brasil já vem exercendo na força
de paz instalada naquele país.
A ajudaahumanitária,
na opinião tanto do militar quanto do especialista em estratégia militar, é inerente às
a)II. Apenas
I.
atribuições
b) Apenas
a II. da força de paz.
A missão
c)III.Apenas
a IIde
e apaz
III. no Haiti é a mesma que foi criada para a Crise do Canal de Suez.
d) I, II e III.
Qual(is) está(ão) correta(s) de acordo com o texto?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) IIIApenas II e III.
TEXTO
d) I, II e III.
TEXTO III

Jobim elogia atuação da FAB no Haiti
Soldados brasileiros se preparam para embarcar para o Haiti, no Aeroporto do Galeão, no Rio

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

O Ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou que a atuação da Força Aérea Brasileira na ajuda às
vítimas do terremoto no Haiti tem sido extraordinária. Após desembarcar na Base Aérea de Brasília na
madrugada desta sexta-feira, Jobim falou que o Hospital de Campanha (HCAMP) irá gerar um impacto
positivo em Porto Príncipe, proporcionando atendimento médico à população.
"A atuação da FAB tem sido extraordinária. Vamos instalar o Hospital de Campanha no Campo
Charle. Ele pode ser montado em até quatro a seis horas. Por meio dele, vamos ter condições de avaliar
a necessidade de enviar um módulo hospitalar da Marinha", disse.
Jobim também disse que outra preocupação é com a alimentação da população local. "O problema
básico é que não se resolve enviar alimentos que dependam de ______, ou seja, arroz, feijão que se
tenha que cozinhar. Tem que ser alimentos que se possa comer de imediato, enlatados, um chocolate,
um biscoito, um pão", afirmou.
O ministro da Defesa, Nelson Jobim, e comandantes do Exército chegaram ____ noite de quartafeira à base brasileira no país para liderar os trabalhos do contingente militar brasileiro no Haiti. O
Ministério das Relações Exteriores do Brasil anunciou que o país enviará até US$ 15 milhões para ajudar
a reconstruir o país. Além dos recursos financeiros, o Brasil doará 28 t de alimentos e água para a
população do país. A Força Aérea Brasileira (FAB) disponibilizou oito aeronaves de transporte para
ajudar as vítimas.
O Brasil chefia a missão de paz da ONU no país (Missão das Nações Unidas para a Estabilização no
Haiti, ou Minustah, na sigla em francês), que conta com cerca de 7 mil integrantes. Segundo o Ministério
da Defesa, 1.266 militares brasileiros servem na força. Ao todo, são 1.310 brasileiros no Haiti. A missão
de paz foi criada em 2004, depois que o então presidente Jean-Bertrand Aristide foi deposto durante
uma rebelião. Além do prédio da ONU, o prédio da Embaixada Brasileira em Porto Príncipe também
ficou danificado, mas segundo o governo, não ____ vítimas entre os funcionários brasileiros.
Adaptado de: http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI4206915-EI14687,00.html. Acesso em:
07 out. 2010.
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As questões de 21 a 30 referem-se ao texto III.
21. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto (l. 09, 12, 23).
a)
b)
c)
d)

cocção – na – há
cocsão – à – há
cocção – na – a
cocsão – a – a

22. Relacione as colunas de acordo com a classificação morfológica das palavras destacadas nos trechos extraídos
do texto. Depois, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente os parênteses. Alguns números
poderão ser usados mais de uma vez; outros poderão nem ser usados.
(1)
(2)
(3)
(4)
( )
( )
( )
( )
a)
b)
c)
d)

Pronome Relativo
Conjunção Integrante
Conjunção Explicativa
Preposição
afirmou que a atuação da Força Aérea Brasileira na ajuda às vítimas do terremoto no Haiti tem sido
extraordinária. (l. 01-02)
O problema básico é que não se resolve (l. 08-09)
Tem que ser alimentos que se possa comer de imediato (l. 10)
a missão de paz da ONU no país (Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, ou Minustah, na
sigla em francês), que conta com cerca de 7 mil integrantes (l. 18 e 19)
2–1–4–2
2–3–3–1
3–2–2–1
2–2–4–1

23. Analise as modificações sugeridas para a colocação dos pronomes em frases do texto.
I. Soldados brasileiros se preparam (subtítulo) – Soldados brasileiros preparam-se
II. arroz, feijão, que se tenha que cozinhar (l. 09-10) – arroz, feijão que tenha-se que cozinhar
III. alimentos que se possa comer de imediato (l. 10) – que possa-se comer de imediato
Qual(is) delas não violaria(m) o que preceitua a gramática normativa da língua portuguesa?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
I, II e III.

24. Assinale a substituição que causaria problemas de significado ao período original.
a)
b)
c)
d)

Irá gerar (l. 03) – gerará
Vamos instalar (l. 05) – instalaremos
Vamos ter condições de avaliar (l. 06) – avaliaremos
Doará 28 t de alimentos e água (l. 15) – vai doar

25. Assinale a alternativa em que o trecho extraído do texto não esteja na voz passiva.
a)
b)
c)
d)

A atuação da FAB tem sido extraordinária (l. 05).
Ele pode ser montado em até quatro a seis horas. (l. 06)
A missão de paz foi criada em 2004 (l. 20-21).
o então presidente Jean-Bertrand Aristide foi deposto durante uma rebelião (l. 21-22).
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26. Às vezes, na pronúncia de algumas palavras, há acréscimo ou supressão de fonemas.
Assinale a alternativa em que nenhum desses processos aconteça.
a)
b)
c)
d)

Brasileira.
Contingente.
Impacto.
Outra.

27. Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a classificação das orações - sem levar em conta
se estão reduzidas ou desenvolvidas - que compõem o período a seguir:
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil anunciou que o país enviará até US$ 15 milhões para ajudar a
reconstruir o país. (l. 13 – 15)
a) Oração subordinada substantiva subjetiva – Oração principal – Oração subordinada adverbial final – Oração
subordinada objetiva indireta.
b) Oração principal – Oração subordinada substantiva objetiva direta – Oração subordinada adverbial final –
Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
c) Oração principal – Oração subordinada substantiva subjetiva – Oração subordinada substantiva objetiva indireta
- Oração subordinada adverbial consecutiva.
d) Oração subordinada adverbial final – Oração principal – Oração subordinada substantiva subjetiva - Oração
subordinada objetiva indireta.
28. Informe se a significação contextual de palavras e/ou de expressões do texto III é falsa (F) ou verdadeira (V).
Depois, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente, de cima para baixo, os parênteses.
(
(
(
(

)
)
)
)

a)
b)
c)
d)

extraordinária (l. 02) – rara
necessidade (l. 07) – urgência
local (l. 08) – nativa
conta com (l. 19) – abrange
F–F–V–V
F–V–F–F
F–F–F–V
V–V–V–F

29. A afirmação apresentada no título do texto III é retomada nos parágrafos
a)
b)
c)
d)

1, 2 e 3 apenas.
1 e 2 apenas.
2 e 3 apenas .
2, 3 e 5 apenas.

30. Pelo que se depreende a partir da leitura atenta do texto III, a situação que não pode ser atribuída exclusivamente
à FAB é a
a)
b)
c)
d)

instalação do Hospital de Campanha em Porto Príncipe.
disponibilização de aeronaves para transporte de vítimas.
elogiada ajuda às vítimas do terremoto no Haiti.
presença de 1310 militares brasileiros no Haiti.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS
31. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas da frase.
A autora Yolanda Guerra, na obra A Instrumentalidade do Serviço Social, afirma que “a práxis se coloca como campo
no qual as articulações, nexos e relações entre_________________ - objetiva e subjetiva – e ______________
se estabelecem”.
a)
b)
c)
d)

racionalidade / instrumentalidade
instrumentalidade / racionalidade
intervenção / racionalidade
totalidade / instrumentalidade

32. De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, referente à Assistência Social e às Proteções Afiançadas,
assinale verdadeiro (V) ou falso (F), considerando-se a proteção social e sua correspondência com os serviços
indicados.
(
(
(
(

)
)
)
)

Proteção Social Especial de Média Complexidade : Cuidado no Domicílio
Proteção Social Especial de Média Complexidade: República
Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Atendimento Integral Institucional
Proteção Social Básica : Programa de Inclusão Produtiva e Projetos de Enfrentamento a Pobreza

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V–V–V–V
V–F– F–F
F–V–V–F
V–F–V–V

33. O trabalho alienado não representa, portanto, a satisfação, mas é simplesmente um meio para satisfazer
necessidades estranhas a ele. A que tipo de trabalho a afirmação se refere, de acordo com a obra Relações
Sociais e Serviço Social no Brasil, de Iamamoto?
a)
b)
c)
d)

Trabalho escravo.
Trabalho assalariado.
Trabalho explorado.
Trabalho forçado.

34. Relacione a segunda coluna com a primeira, sobre a LOAS.
(A) Objetivo
(B) Princípios
(C) Diretriz
( ) primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de Assistência Social em cada esfera de
governo.
( ) promoção da integração ao mercado de trabalho.
( ) supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica.
Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

A–B–C
A–C–B
C–B–A
C–A–B
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35. Considere as afirmações a seguir acerca da Assistência Social:
I. Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços
com a pessoa idosa abrigada.
II. No caso de entidades filantrópicas, ou casa- lar, é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da
entidade.
III. O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar, não caracteriza a dependência
econômica, para efeitos legais.
IV. A forma de participação prevista não poderá exceder a cobrança de 70% (setenta por cento) de qualquer
benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso.
Segundo o Estatuto do Idoso, Cap. VIII - Da Assistência Social, é correto o que se afirma
a)
b)
c)
d)

somente em I e IV.
somente em I, II e IV.
somente em I, II e III.
em todas.

36. Os processos de planejamento são organizados por operações complexas e interligadas. Assinale verdadeiro (V)
ou falso (F) sobre o tema.
(
(
(
(

)
)
)
)

Ação: diz respeito ao conhecimento de dados.
Decisão: refere-se à escolha de alternativas.
Retomada: relacionada à execução das decisões.
Ação: relacionada à execução das decisões.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V–V–V–F
F–F–F–V
F–V–F–V
V–F–V–F

37. A seguridade social, entendida como direito de garantia de mínimos de proteção social extensivos a todos os
cidadãos, está configurada a partir da(o)
a)
b)
c)
d)

Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS.
Política Nacional de Assistência Social.
Constituição Federal.
Ministério de Desenvolvimento Social.

38. O empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação
de grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças é principio fundamental da (o) (s)
a)
b)
c)
d)

Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS.
Gestão Democrática.
Conselhos Regionais de Serviço Social.
Código de Ética.

39. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
O Benefício de Prestação Continuada deve ser revisto a cada ____________ para __________ da continuidade
das condições que lhe deram origem.
a)
b)
c)
d)

6 (seis) meses / garantia
10(dez) meses / autorização
1(um) ano / renovação
2 (dois) anos / avaliação
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40. De acordo com o autor do livro Saber Profissional e Poder Institucional, Vicente de Paula Faleiros, julgue se são
verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações abaixo.
( )
( )
( )
( )

A dicotomização em realidade não corresponde ao pensamento dialético.
A visão dialética supõe a unidade dos contrários em movimento permanente e não em oposição rígida e
supõe a análise da totalidade através de mediações complexas.
As mediações são construções de categorias que permitem sua simples interpretação abstrata isolada.
A transformação social é um processo de mediações complexas e não de oposições rígidas.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V–V–F–F
V–V–F–V
F–V–V–F
V–F–V–V

41. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo.
_________________, conforme o SUAS, compreende(m) ações integradas e complementares, tratadas no art.
24 da Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS com objetivos, tempo e área de abrangência, definidos para
qualificar, incentivar, potencializar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais, não se caracterizando
como ações continuadas.
a)
b)
c)
d)

Serviços
Projetos
Programas
Rede Socioassistencial

42. Na revista Praia Vermelha, no Artigo “O debate contemporâneo da questão social”, a nova questão social afirma-se
em três novas expressões:
a) a primeira seria a desestabilização dos trabalhadores estáveis; a segunda, a instalação na precariedade; a
terceira, a constituição de uma população sobrante.
b) a primeira seria a pobreza; a segunda, a instalação na precariedade; a terceira, a questão social.
c) a primeira seria o desemprego; a segunda, a pobreza; a terceira, a desigualdade social
d) a primeira seria a miséria; a segunda, a desigualdade social; a terceira, a exclusão social.
43. Leia as afirmações a seguir sobre o objeto do planejamento da intervenção profissional, considerado como o
segmento da realidade que lhe é posto como desafio.
I. Mostra-se visível e de acordo com o momento histórico, não exigindo respostas complexas.
II. Existe uma sintonia entre o objeto de trabalho em vista que o profissional trabalha com o que está posto.
III. Não existe um momento no qual se possa dizer que se tenha perfeitamente se delineado o objeto de intervenção.
IV. O objeto de intervenção vai se construindo e se reconstruindo permanentemente no decorrer de toda ação
planejada.
É correto o que se afirma somente em
a)
b)
c)
d)

I e III.
II e IV.
III e IV.
I e II.
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44. Considere o Código de Ética Profissional e relacione as colunas quanto aos direitos e deveres de responsabilidades
gerais do Assistente Social.
(A) Direitos
(B) Deveres
( )
( )
( )
( )
( )

Livre exercício das atividades inerentes à Profissão.
Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e
defesa de seus interesses e necessidades.
Desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em
vigor.
Inviolabilidade do local de trabalho, respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional.
Utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da Profissão.

Assinale a alternativa que contém a sequência de letras correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

A–B–B–A–B
A–A–A–B–B
B–B–A–B–A
B–A–B–B–A

45. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas da frase, segundo SPOSATI na obra
Assistência na trajetória das políticas sociais brasileiras.
O ___________ é uma forma de caracterizar a __________com a face de inclusão, pela benevolência do Estado
frente à “____________ dos indivíduos”.
a)
b)
c)
d)

assistencialismo / pobreza / necessidades
capitalismo / pobreza / carência
assistencialismo / exclusão / carência
capitalismo / exclusão / necessidades

46. Segundo o Estatuto do Idoso. Título I – Disposições Preliminares, assinale (V) se o item for verdadeiro ou (F) se
for falso.
( )
( )
( )
( )

É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 60(sessenta ) anos.
É garantido preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas.
É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão
da idade.
É garantido atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios.

Assinale a alternativa que contém a sequência de letras correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V–V–F–F
F–V–F–V
F–V–V–F
F–F–V–V
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47. Considere as afirmações a seguir, a respeito do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, Cap. III – Seção I –
nas Disposições Gerais do Estatuto da Criança e do Adolescente.
I. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, das ideias e
crenças, dos espaços e objetos pessoais.
II. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por
mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente
fundamentada pela autoridade judiciária.
III. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do sistema único de
saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação
da saúde.
IV. A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado.
É correto o que se afirma somente em
a)
b)
c)
d)

I.
II.
I e III.
IV.

48. Conforme a Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004, constitui-se objetivo de Proteção Social Básica
a) prevenir situações de vulnerabilidade social, desenvolvendo potencialidades e aquisições e o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários.
b) prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários.
c) recompor vínculos familiares e comunitários, desencadeando estratégias de atenção sociofamiliares.
d) atender famílias e indivíduos que se encontram em situações de risco pessoal e social.
49. O que é o pano de fundo do processo de institucionalização do Serviço Social , como profissão na sociedade,
segundo Iamamoto, na obra Renovação e Conservadorismo no Serviço Social?
a)
b)
c)
d)

A desigualdade social.
A teoria metodológica.
A classe dominante.
A questão social.

50. Analise as afirmações a seguir.
I. Descentralização político- administrativa.
II. Valorização da presença do controle social.
III. Fortalecimento da relação democrática entre estado e sociedade civil.
Qual(is) delas faz(em) parte dos Eixos Estruturantes da Gestão do Sistema Único da Assistência Social –SUAS?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Todas.

51. Segundo Iamamoto, na obra O Serviço Social na Contemporaneidade, o Assistente Social deve ser um profissional
propositivo e não só
a)
b)
c)
d)

pesquisador.
tecnicista.
executivo.
funcional.
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52. Conforme a Constituição Federal de 1988, assinale a resposta incorreta referente ao artigo 5º. Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
a) a propriedade atenderá a sua função econômica.
b) é garantido o direito de propriedade.
c) as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados
judicial ou extrajudicialmente.
d) aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível
aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
53. Considerando-se o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Capítulo III - Seção III - Subseção IV - Da Adoção,
analise as assertivas abaixo.
I. Os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil, podem adotar.
II. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união
estável, comprovada a estabilidade da família.
III. A simples guarda de fato autoriza a dispensa da realização do estágio de convivência.
IV. O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da justiça da infância e da
juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do
direito à convivência familiar, que apresentarão relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento da
medida.
É correto o que se afirma
a)
b)
c)
d)

somente em I e II.
somente em I, III e IV.
somente em I, II e IV.
em todas.

54. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F), de acordo com os objetivos da Constituição da República Federal de 1988 na
Seção IV – Da Assistência Social. Art. 203.
( )
( )
( )
( )

Amparar crianças e adolescentes carentes.
Habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de deficiência e promover a sua integração à vida comunitária.
Promover a participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os níveis.
Descentralizar políticas- administrativas.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V–V–F–V
V–V– F–F
F–V–V–F
V–F–F–V

55. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase.
De acordo com a obra Saber Profissional e Poder Institucional, para Vicente de Paula Faleiros, “ a tecnologia
__________________serve para confortar reivindicações e recursos e, ao mesmo tempo, para legitimar a redução
de gastos sociais.”
a)
b)
c)
d)

tecnocrática
do assistencialismo
da planificação
sociológica

56. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas da frase.
O Estatuto do Idoso, Título II Dos direitos fundamentais , Cap. VIII – no Art. 34 Da Assistência Social, afirma
que “aos idosos a partir de ________________ anos, que não possuam meios para prover sua subsistência,
nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de ________________, nos termos da(o)
_____________________.”
a)
b)
c)
d)

65 (sessenta e cinco) / 1/2 (meio) salário mínimo / Estatuto do Idoso
67 (sessenta e sete ) / 1/3 (um terço) do salário mínimo / Política Nacional da Assistência Social
65 (sessenta e cinco) / 1 (um) salário mínimo / Lei Orgânica da Assistência Social
60 (sessenta) / 1/2 (meio) salário mínimo / Política Nacional de Assistência Social
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57. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase.
Segundo Myrian Veras Baptista, no planejamento de questões da área social, os problemas para a montagem de
_________________ encontram-se, principalmente, na precariedade dos processos científicos e metodológicos
de mensuração de _______________, principalmente os de natureza __________ .
a)
b)
c)
d)

processos / avaliações sociais / social
procedimentos / valores sociais / política
planos / ações sociais / econômica
sistemas de avaliação / dados sociais / quantitativa

58. “Depor como testemunha sobre situações de que tenha conhecimento no exercício profissional” pelo Código de
Ética Profissional é um ato
a)
b)
c)
d)

de obrigação do Assistente Social.
possível ao Assistente Social.
vedado ao Assistente Social.
de foro íntimo do profissional.

59. Iamamoto, em O Serviço Social na Contemporaneidade, afirma que o instrumento básico de trabalho do Assistente
Social é a
a)
b)
c)
d)

questão social.
ética.
linguagem.
matéria-prima.

60. Referente às medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, relacione a segunda coluna de
acodo com a primeira.
(A)
(B)
(C)
(D)
( )
( )
( )
( )

Advertência
Liberdade Assistida
Semiliberdade
Internação
será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar
o adolescente.
pode ser determinado desde o inicio, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a
realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.
consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada.
constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

A–B–C–D
D–A–B–C
B–C–A–D
C–D–A–B

61. Iamamoto, na obra Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, considera que a expansão dos serviços sociais no
século XX está estritamente relacionada ao desenvolvimento da noção de
a)
b)
c)
d)

direito.
emancipação.
inclusão.
cidadania.

62. Conforme o SUAS - Sistema Único da Assistência Social na Vigilância Socioassistencial - pode-se afirmar que a
função da vigilância social no âmbito da Assistência Social
a) considera o cidadão e a família não como objeto de intervenção, mas como sujeito.
b) sustenta a auto-organização do cidadão e da família no desenvolvimento da função pública.
c) identifica a incidência de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos vítimas de forma de exploração, de
violência, de maus tratos e de ameaças.
d) supõe a intervenção do Estado na organização familiar, prioritariamente no seu âmbito econômico.
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63. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas da frase.
A análise dos autores que envolvem a pesquisa “tem apontado para o fato de que a _______________, por si
só, não funda diretamente o Serviço Social. Ela somente fornece a base para o surgimento da _______________
quando se transforma em objeto de intervenção do Estado, quando surge uma mediação política entre a questão
social e o Estado, mediação esta instrumentalizada pelas ____________, cujo executor terminal é o Assistente
Social”.
a)
b)
c)
d)

política social / prática / expressões das desigualdades sociais
prática / política / intervenções
questão social / profissão / políticas sociais
metodologia / prática / políticas publicas

64. Considere as seguintes informações.
I. Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da
criança e do adolescente.
II. Mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade.
III. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
IV. A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais
públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de
existência.
É correto afirmar que constituem diretrizes da política de atendimento do Estatuto da Criança e do Adolescente o
que se aponta somente em
a)
b)
c)
d)

I.
I e II.
I e III.
IV.

65. Considere os itens de I a IV:
I. a segurança de acolhida;
II. a segurança do convívio, ou vivência familiar, comunitária e social;
III. a proteção pró-ativa;
IV. a integração à seguridade social.
A proteção social, de Assistência Social, ao ter por direção o desenvolvimento humano e social e os direitos de
cidadania, apresenta como princípios o que se aponta apenas nos itens
a)
b)
c)
d)

I e III.
I, II e IV.
III e IV.
I, III e IV.

66. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas da frase.
Segundo SPOSATI, na Obra Assistência na Trajetória das Políticas Sociais Brasileiras, a assistência tem se
constituído o ____________________ privilegiado do _____________ para enfrentar a _________________ sob
a aparência de ação compensatória das desigualdades sociais.
a)
b)
c)
d)

instrumento / Estado / questão social
instrumento / Governo / desigualdade social
mecanismo / Governo / vulnerabilidade
mecanismo / Poder Público / miserabilidade
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67. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F), considerando-se as contribuições da autora Iamamoto na obra Relações
Sociais e Serviço Social no Brasil.
( )
( )
( )
( )

Capital e trabalho assalariado se criam mutuamente no mesmo processo. Assim é que o processo de
produção capitalista é um processo de relações sociais entre classes.
O salário é o preço da força de trabalho, em que se traduz o capital variável do capitalismo.
No processo social de produção, o trabalhador não só produz mercadorias, mas capital.
A alienação se manifesta no próprio ato da produção, no trabalho.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

F–F–F–V
V–V–F–F
F–F–V–V
V–V–V–V

68. Considere o Art. 2º da Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social e assinale V (verdadeiro) ou F
(falso) com relação a quem pode exercer essa função.
( ) Os possuidores de diploma em curso de graduação em Serviço Social, oficialmente reconhecido, expedido por
estabelecimento de ensino superior existente no País, devidamente registrado no órgão competente.
( ) Os possuidores de diploma de curso superior em Serviço Social, em nível de graduação ou equivalente,
expedido por estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros, conveniado ou não com o governo
brasileiro, desde que devidamente revalidado e registrado em órgão competente no Brasil.
( ) Os agentes sociais, qualquer que seja sua denominação com funções nos vários órgãos públicos, segundo o
disposto no art. 14 e seu parágrafo único da Lei nº 1.889, de 13 de junho de 1953.
( ) Os estudantes de Serviço Social que estiverem concluindo a graduação.
Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V–F–V–V
F–V–F–V
V–V–V–F
V–F–F–V

69. Iamamoto, no livro Renovação e Conservadorismo no Serviço Social, destaca o surgimento da Assistência Social.
Sobre o tema, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

O Serviço Social surge das expressões das desigualdades sociais.
O Serviço Social surge das iniciativas das empresas que se expressam através de projetos sociais.
O Serviço Social surge da iniciativa de grupos e frações de classes dominantes.
O Serviço Social surge da iniciativa dos trabalhadores.

70. De acordo com os níveis de proteção social mencionados no SUAS, relacione a proteção com os exemplos de
serviços.
(A) Proteção Social Básica
(B) Proteção Social Especial de Média Complexidade
(C)Proteção Social Especial de Alta Complexidade
( ) Casa Lar , Casa de Passagem e República.
( ) Centros de informação e de educação para o trabalho, voltados para jovens e adultos e Centro de Convivência
para Idosos.
( ) Plantão Social e Centro de Referência Especializado da Assistência Social.
		
Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

A–B–C
A–C–B
C–B–A
C–A–B
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71. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
No Código de Ética Profissional, a profissão do Serviço Social é regulamentada pela Lei ________, orientada pelo
Código de Ética Profissional do Assistente Social_____.
a)
b)
c)
d)

nº 8.062 de 15 de maio de 1990 / Resolução CRESS nº 273/93 de 18 de março de 1990
nº 8.662 de 07 de junho de 1993 / Resolução CFESS nº 273/93 de 13 de março de 1993
nº 8.069 de 13 de julho de 1992 / Resolução CRESS nº 273/93 de 15 de abril de 1992
nº 8.025 de 1º de outubro de 1990 / Resolução CFESS nº 273/93 de 25 de novembro de 1990

72. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F), em relação à competência do Conselho Nacional de Assistência Social,
conforme a LOAS.
( ) Aprovar a Política Nacional de Assistência Social.
( ) Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência
social.
( ) Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social.
( ) Conceder registro e certificado de entidade beneficente de assistência social.
Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V–V–V–F
F–F–F–F
V–V–F–V
F–F–F–V

73. Considere os itens de I a IV a seguir:
I. opinião e expressão;
II. crença e culto religioso;
III. prática de esportes e de diversões;
IV. faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação.
O direito à liberdade, segundo o Estatuto do Idoso, compreende, entre outros, o que se aponta
a)
b)
c)
d)

somente em I e II.
somente em I, II e IV.
somente em I, II e III.
em todos.

74. Considere os itens de I a IV a seguir:
I. benefícios eventuais;
II. acolhimento em casa-lar para crianças e adolescentes e acompanhamento à família;
III. centros de referência de assistência social-CRAS;
IV. benefício de prestação continuada.
A proteção social básica, segundo NOB/RH-SUAS, será operada por intermédio do que se aponta nos itens
a)
b)
c)
d)

I e II somente.
I, II e IV somente.
I, III e IV somente.
I, II, III e IV.

Serviço Social - Prova A

20

75. Conforme o Código de Ética Profissional, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, quanto aos
direitos e deveres de responsabilidades gerais do assistente social.
(A) Direito
(B) Deveres
( ) Livre exercício das atividades inerentes à profissão.
( ) Participação em programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e
defesa de seus interesses e necessidades.
( ) Desempenho das atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em
vigor.
( ) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional.
( ) Utilização do número de registro no Conselho Regional no exercício da Profissão.
Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

A–B–B–A–B
A–A–A–B–B
B–B–A–B–A
B–A–B–B–A

76. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F), de acordo com o ECA.
( ) Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais biológicos.
( ) Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da
unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém
vínculos de afinidade e afetividade.
( ) Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no
próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que
seja a origem da filiação.
( ) O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser
exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça.
Assinale a alternativa que contém a sequência de letras correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

F–V–V–V
V–V– F–V
F–F– F–F
V–V–V–V

77. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
Segundo Guerra, na obra Instrumentalidade do Serviço Social, a divisão social, técnica e intelectual do ___________,
enquanto formas pelas quais o antagonismo e a _____________ se realizam, ao imprimir ao Serviço Social a
_____________________ subjacente à ordem social capitalista, assegura-lhe sua razão de ser.
a)
b)
c)
d)

trabalho / burguesia / política social
trabalho / alienação / instrumentalidade
profissional / alienação / prática
trabalhador / burguesia / classe dominante
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78. Segundo a NOB-RH/SUAS-2006. III- Diretrizes Nacionais para o Financiamento de Recursos Humanos. 2,
universalizar uma política cujos serviços socioassistenciais devem ser operados por profissionais de nível superior
que exigem investimentos para seu desenvolvimento requer estratégias específicas para as três esferas de
governos.
Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmações a seguir, com relação às estratégias apresentadas.
( ) Garantir um percentual de co-financiamento, das três esferas de governo, para a política de recursos humanos
do SUS.
( ) Estabelecer dotações orçamentárias específicas especialmente para a implantação de PCCS e para o
desenvolvimento e a capacitação dos trabalhadores.
( ) Investir em múltiplas formas de capacitação, adotando instrumentos criativos, inovadores e metodológicos que
favoreçam a troca de experiências e tecnologias diversificadas.
( ) Fomentar a implantação de programas de formação e qualificação em parceria com
instituições de ensino e organizações não-governamentais e a criação de escolas de governo.
a)
b)
c)
d)

V–V–F–F
V–F–F–V
V–F–V–V
F–F–V–V

79. Considere os itens de I a IV a seguir:
I. efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral;
II. atender as ações assistenciais de caráter de emergência;
III. responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada definidos no Artigo 203 da
Constituição Federal de 1988;
IV. prestar serviços socioassistencias de que trata o artigo 23 desta lei.
Com base no Artigo 15 da Lei Orgânica da Assistência Social/LOAS no Cap. III, Da organização e da Gestão,
compete aos municípios o que se aponta
a)
b)
c)
d)

somente I e IV.
somente I, II e IV.
somente I, II e III.
em todas.

80. Relacione a segunda coluna com a primeira, considerando-se a profissão de Assistente Social.
( A)
( B)
( C)
( D)
(
(
(
(

)
)
)
)

Constitui(em) atribuição(ões) privativa(s) do Assistente Social.
Constitui(em) competência(s) do Assistente Social.
Compete ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS).
Compete aos CRESS.
Aplicar as sanções previstas no Código de Ética Profissional.
Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais.
Estabelecer os sistemas de registro dos profissionais habilitados.
Planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

D–B–C–A
D–C–B–A
A–B–C–D
D–B–A–C
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