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4 h de duração*
50 questões

Analista Técnico de Gestão e Promoção da Educação Especial • Classe IV

S04b Assistente Social

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.

Governo do Estado de Santa Catarina

Conhecimentos Gerais
Português

10 questões

Texto
Uma pesquisa em 27 países mostrou que a biblioteca
familiar se correlaciona mais com bons resultados
na educação do que a própria escolaridade dos pais.
Uma biblioteca de 500 livros se associa a acréscimos
de escolaridade que vão de 3 a 7 anos. Segundo os
autores, “uma casa onde os livros são valorizados
fornece às crianças ferramentas que são diretamente
úteis no aprendizado escolar.” E tem mais, leitores mais
assíduos visitam mais museus, fotografam mais e, surpresa, praticam mais esportes.
Claudio de Moura Castro, in Veja, 11 jan. 2012, p. 20.

(20 questões)
2. Observe este fragmento:
“E tem mais, leitores mais assíduos visitam mais
museus, fotografam mais e, surpresa, praticam mais
esportes.”
Assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.

1. Assinale a alternativa correta, em relação ao texto.

) Em “leitores mais assíduos” o sentido da palavra sublinhada equivale ao de cuidadosos.
( ) A expressão “E tem mais” é essencial à compreensão da frase em que se encontra.
( ) A palavra surpresa encontra-se entre vírgulas
por ser um aposto.
( ) Em “e, surpresa, praticam mais esportes” há
uma oração coordenada conclusiva.
( X ) Em “E tem mais,” a vírgula pode ser substituída
por dois pontos, sem prejuízo para o sentido
da frase.

No que diz respeito à educação:
a. ( ) a escolaridade dos pais não influencia no
desempenho escolar dos filhos.
b. ( ) para crianças de 3 a 7 anos a escolaridade está
associada a bons livros.
c. ( X ) mais que a escolaridade paterna, o que
influencia positivamente é a existência de
uma biblioteca familiar.
d. ( ) está comprovado que alunos sem uma biblioteca familiar não têm condições de obter bons
resultados escolares.
e. ( ) segundo pesquisa realizada em 27 países,
uma biblioteca familiar deve ter, no mínimo,
500 livros.

3. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) A regra de acentuação de própria se aplica a
assíduos.
b. ( ) O acento gráfico das palavras são e úteis obedece à mesma regra gramatical.
c. ( ) Em “se correlaciona” a palavra sublinhada
implica ideia de condição.
d. ( ) Em “no aprendizado escolar” há ideia de lugar
físico.
e. ( ) Passando para o plural o substantivo pais,
(“escolaridade dos pais”) ele receberá acento
gráfico como países (“em 27 países”).
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4. Observe as afirmações abaixo, em relação à existência ou não do acento indicador de crase.
1. Em “a própria escolaridade dos pais” o a não
recebeu acento pois é apenas artigo definido.
2. Em “se associa a acréscimos de escolaridade”
se acréscimos estivesse no singular haveria
acento.
3. Em “que vão de 3 a 7 anos” o a não recebeu
acento pois é apenas preposição.
4. Em “Das 3 às 7 horas visitaremos o museu” o
às recebeu acento porque ocorreu contração
da preposição a com o artigo definido a.
5. Em “fornece às crianças” o acento de crase
permaneceria, se fosse escrito “a crianças”.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

5. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) V. Sa espera que lhe apresentemos as instalações deste departamento?
b. ( ) Por que você não procura a biblioteca que te
falei?
c. ( ) Em “mostrou que a biblioteca escolar” a forma
verbal indica ação remota no passado.
d. ( ) Em “onde os livros são valorizados” a forma
verbal indica ação continuada, no passado.
e. ( ) Em “visitam mais museus”, substituindo-se a
palavra sublinhada por um pronome, obtém-se
visitam-lhes mais.

6. Assinale a alternativa correta, quanto à regência.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Moro à rua central da cidade.
Aspiro à aprovação neste concurso.
Prefiro uma vida calma do que muita agitação.
Assisti o filme na TV com meus amigos.
Não gostei do jogo que assisti na TV.
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7. Os vícios de linguagem ocorrem quando um falante
emprega construções que não respeitam as normas da
língua padrão (e ele o faz por desconhecê-las ou não
se preocupar com elas).
Assinale a alternativa com a frase que não apresenta
vício de linguagem.
a. (
b.
c.
d.
e.

) A pesquisa sobre educação trouxe uma surpresa inesperada para os pais.
( ) Todos são unânimes ao afirmar que a boa
leitura é importante veículo de educação.
( ) Precisamos encarar de frente o problema da
má educação no país.
( X ) Já faz quarenta anos que nos preocupamos
com a educação brasileira.
( ) É nos pequenos detalhes que se verifica a
causa do sucesso dos bons estudantes.

8. Parônimos são palavras semelhantes na pronúncia
e na grafia, mas com sentidos diferentes.
Assinale a alternativa correta, quanto ao emprego
do(s) parônimo(s).
) Desejo retificar meu apoio à reciclagem de
lixo.
( ) O iminente juiz está eminente a ser
desembargador.
( ) O ladrão foi preso em fragrante, ao chegar a
sua casa.
( ) Comprimentarei meu colega, se ele for aprovado neste concurso.
( X ) Porque a leitura dos contos fluiu, Ivo frui cada
página do livro.

a. (
b.
c.
d.
e.

9. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a. ( X ) Há menos candidatas do que eu esperava.
b. ( ) Dizes que não entreguei-te uma cópia do
novo guia de trânsito?
c. ( ) Nesta sala a turma, silenciosa, respondem as
questões da prova.
d. ( ) Se meus amigos proporem uma viagem, aceitarei ir junto.
e. ( ) Para Carlos, praia, sol ou chuva, calor, tudo
sempre lhe agradam.
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10. Assinale a alternativa correta, em relação aos
requisitos de uma redação oficial.
a. ( ) Nas comunicações oficiais é facultativo o
emprego de pronomes de tratamento.
b. ( ) Não é obrigatório o uso de linguagem culta
nos atos e expedientes oficiais, a fim de que
qualquer pessoa possa entendê-los.
c. ( ) Se a autoridade a quem é dirigido um documento oficial for amiga de quem assina o
documento, admitem-se expressões de afetividade (Querido amigo, por exemplo).
d. ( ) Em correspondência dirigida a autoridades
tratadas por Vossa Excelência é obrigatório o
tratamento DD (Digníssimo), para lembrar a
dignidade do cargo que elas ocupam.
e. ( X ) Nas comunicações oficiais empregam-se
dois tipos de fechos: Respeitosamente, para
autoridades superiores e para o Presidente
da República, e Atenciosamente, para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia
inferior.

Estudos Sociais

5 questões

11. Em relação à Independência do Brasil, analise as
afirmativas abaixo:
1. A independência não foi imediatamente
aceita por todos os grupos políticos organizados no Brasil;
2. A emancipação brasileira só foi reconhecida
por parte de Portugal em 1825, mediante
pagamento de indenização;
3. O primeiro país a reconhecer a independência
do Brasil foi a Inglaterra;
4. O regime que vigorou no pós-independência
foi o de monarquia constitucional.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

12. O Brasil historicamente vem se posicionando
como um dos líderes políticos no âmbito regional e
internacional com destaque para o cenário latino-americano. Por possuir proporções continentais, é
favorecido em sua geopolítica fazendo fronteira, na
região centro-oeste, com os países:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Peru e Bolívia.
Equador e Peru.
Bolívia e Paraguai.
Chile e Argentina.
Colômbia e Venezuela.

13. Presidente que sancionou a Lei de Anistia, tornando possível a volta dos exilados políticos e a
libertação de acusados de crimes políticos durante o
período militar (1964-1985).
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

José Sarney
Itamar Franco
Tancredo Neves
João Baptista Figueredo
Fernando Henrique Cardoso

14. Ao longo do ano de 2011, algumas instabilidades
financeiras assolaram o sistema econômico internacional, com destaque para a crise grega.
Aponte o principal problema enfrentado pela economia da Grécia:
a. ( ) Desvalorização cambial do dracma.
b. ( ) Aumento do nível emprego formal e informal.
c. ( X ) Elevado grau de endividamento do governo e
do setor privado.
d. ( ) Aumento de impostos de importação sobre
produtos industrializados.
e. ( ) Embargo econômico por parte dos Estados e
Unidos e Rússia.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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15. O Haiti, país mais pobre das Américas, foi vítima,
em janeiro de 2010, de um terremoto que matou
milhares de pessoas, além de deixar a capital Porto
Príncipe destruída e a economia local paralisada, agravando ainda mais os problemas sociais do país.

17. Identifique as afirmativas que definem corretamente o Desfragmentador de Disco no Windows 7:
1. Reorganiza dados fragmentados para que o
disco rígido trabalhe de forma mais eficiente.
2. Gerencia os diferentes serviços que são executados em segundo plano.
3. Os passos parar abrir o Desfragmentador de
Disco é: clique no botão iniciar
, em Todos
os Programas, em Acessórios, em Ferramentas
do Sistema e, depois, em Desfragmentador de
Disco.

O Brasil foi um dos diversos países que enviou ajuda
humanitária em decorrência do desastre, mas vale lembrar, no entanto, que a atuação junto ao Haiti já vem de
tempos anteriores ao terremoto, e se destaca pelo(a):
a. ( X ) liderança da força de paz organizada pelas
Nações Unidas, através do envio de militares
ao país.
b. ( ) acordo comercial para importação de produtos agrícolas e maquinofaturados isentos de
imposto de importação.
c. ( ) envio de verbas para combater a fome através
da implementação do programa “Fome Zero
Haiti”.
d. ( ) criação de centros de ensino profissionalizantes que atenderão estudantes do ensino fundamental e médio na capital Porto Príncipe.
e. ( ) liberação anual de 200 mil vistos de trabalho
para famílias com baixa renda emigrarem para
o Brasil.

Noções de Informática

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

18. Analise a figura abaixo:

5 questões

16. Considere a figura abaixo retirada de uma planilha do Microsoft Excel 2010:

Assinale a alternativa que corresponde corretamente
todas as opções exibidas para Proteger Documento
no Windows Word 2010:
a. (
b. (

Assinale a alternativa que indica corretamente a fórmula aplicada nas células B6:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

=SOMA(B2;B4)
=PGTO(B4;B3;-B2;0)
=SUBTOTAL(4;B2;B3;B4)
=PRODUTO(B6;B3)
=PROB(B2;B3;B4)
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É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

) Marcar como Final; Criptografar com Senha.
) Inspecionar Documento; Verificar
Acessibilidade; Verificar Compatibilidade.
c. ( ) Restringir Permissão por Pessoas; Criptografar
com Senha.
d. ( ) Restringir Edição; Adicionar uma Assinatura
Digital.
e. ( X ) Marcar como Final; Criptografar com Senha;
Restringir Edição; Restringir Permissão por
Pessoas; Adicionar uma Assinatura Digital.
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19. Os atalhos de teclado são combinações de duas
ou mais teclas que, quando pressionadas, podem ser
usadas para executar uma tarefa que normalmente
exigiria um mouse ou um dispositivo apontador.
Assinale a alternativa que indica a combinação de
teclas correta para abrir o Windows Mobility Center, no
Windows 7.
a. ( ) Teclas

+ L

b. ( X ) Teclas

+ X

c. ( ) Teclas

+ E

d. ( ) Teclas

+ R

e. ( ) Teclas

+ G

20. Considere a figura abaixo retirada de uma planilha do Microsoft Excel 2010:

Assinale a alternativa que indica corretamente o
Minigráfico aplicado nas células D2, D3 e D4:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Minigráfico de Coluna.
Minigráfico de Área.
Minigráfico de Barra.
Minigráfico de Linha.
Minigráfico de Ganhos / Perdas.

Página 7

Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE)

Conhecimentos Específicos
21. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado de Santa Catarina, o deslocamento
motivado de cargo de provimento efetivo, ocupado
ou vago no âmbito do quadro de pessoal, para outro
órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central de pessoal, chama-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Distribuição.
Readaptação.
Recondução.
Redistribuição.
Reintegração.

22. Conforme o disposto na “Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência”, aprovada pelo
Decreto Legislativo no 186, de 2008, os Estados Partes
tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas
com deficiência sua “mobilidade pessoal” com a
máxima independência possível.
Dentre as medidas asseguradas pela Convenção não
se inclui:
a. ( X ) Implementar políticas públicas voltadas à
criação e ao desenvolvimento de tecnologias
assistivas.
b. ( ) Facilitar a mobilidade pessoal das pessoas
com deficiência, na forma e no momento em
que elas quiserem, e a custo acessível.
c. ( ) Facilitar às pessoas com deficiência o acesso
a tecnologias assistivas, dispositivos e ajudas
técnicas de qualidade, e formas de assistência
humana ou animal e de mediadores, inclusive
tornando-os disponíveis a custo acessível.
d. ( ) Propiciar às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação em técnicas de mobilidade.
e. ( ) Incentivar entidades que produzem ajudas
técnicas de mobilidade, dispositivos e tecnologias assistivas a levarem em conta todos os
aspectos relativos à mobilidade de pessoas
com deficiência.
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(30 questões)

23. Com fundamento na Lei no 6.745, de 28 de dezembro de 1985, que estabelece o Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, a demissão
qualificada incompatibiliza o ex-funcionário com o exercício de cargo ou emprego público pelo período de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

2 a 4 anos.
3 a 8 anos.
3 a 10 anos.
5 a 8 anos.
5 a 10 anos.

24. De acordo com a “Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência”, aprovada pelo Decreto
Legislativo no 186/2008, será estabelecido um “Comitê”
para desempenhar as funções definidas.
O Comitê será constituído, quando da entrada em
vigor da presente Convenção, de       
peritos e, quando a Convenção alcançar sessenta ratificações ou adesões, o Comitê será acrescido
em        membros.
Assinale a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

quinze ; cinco
doze ; seis
dez ; oito
oito ; dez
seis ; doze

25. Conforme o artigo 5o da Lei 8.662 de 1993 atualizada, a carga horária do Assistente Social é de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

48 horas semanais.
40 horas semanais.
36 horas semanais.
34 horas semanais.
30 horas semanais.
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26. Segundo o artigo 1o da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, Decreto
Legislativo no 186/2008 e Decreto no 6.949/2009,
pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de:
a. ( ) Médio prazo de natureza física e mental, os
quais, em interação com diversas barreiras,
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições
com as demais pessoas.
b. ( ) Longo prazo de natureza física e intelectual,
os quais, em interação com diversas barreiras,
podem obstruir sua participação plena na
sociedade em igualdades de condições com
as demais pessoas.
c. ( X ) Longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação
com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade
em igualdades de condições com as demais
pessoas.
d. ( ) Médio prazo de natureza física e mental, os
quais, em interação com diversas barreiras,
podem obstruir sua participação na sociedade
em igualdades de condições com as demais
pessoas.
e. ( ) Longo prazo de natureza física, mental e intelectual, os quais, em interação com diversas
barreiras, podem obstruir sua participação na
sociedade em igualdades de condições com
as demais pessoas.

27. Assinale abaixo a alternativa que apresenta algumas das formas de “comunicação” para os propósitos
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, conforme Decreto Legislativo no 186/2008
e Decreto no 6.949/2009.
a. ( X ) As línguas, a visualização de textos, o Braille e
a comunicação tátil.
b. ( ) As línguas, a visualização de textos, a linguagem simples e a telepatia.
c. ( ) As línguas, a tecnologia da informação, o
Braille e a intuição.
d. ( ) As línguas, a visualização de textos a linguagem escrita e a empatia.
e. ( ) As línguas, a visualização de textos, o Braille e
a comunicação extrasensorial.

28. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos princípios da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência.
a. (
b. (

) A supremacia do homem sobre a mulher.
) A possibilidade de oportunidades dependendo da deficiência.
c. ( ) O direito dos jovens de preservar a sua dependência psicológica.
d. ( ) O direito de aceitação das pessoas com deficiência somente no âmbito familiar.
e. ( X ) O respeito pela diferença e pela aceitação das
pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade.

29. Assinale a alternativa que apresenta uma das
diretrizes norteadoras da organização de assistência
social, conforme o artigo 5o da Lei 8.742 de 7/12/1993,
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).
a. (

b.

c.

d.

e.

) Centralização político-administrativa para o
Distrito Federal, e comando único das ações
na esfera do governo federal.
( ) Participação da população, por meio de organizações representativas, somente no acompanhamento das ações da assistência social.
( X ) Primazia da responsabilidade do Estado na
condução da política de assistência social em
cada esfera de governo.
( ) Descentralização político-administrativa para
os Municípios, e comando único das ações na
esfera do governo municipal.
( ) Participação da população, por meio de organizações não governamentais, somente no
controle de ações no âmbito municipal.

30. Segundo o artigo 7o da Lei 8.742 de 7/12/1993 (Lei
Orgânica de Assistência Social), as ações de assistência
social, no âmbito das entidades e organizações de assistência social, observarão as normas expedidas pelo(s):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Conferência de Assistência Social.
Conselho Nacional de Assistência Social.
Conselhos Estaduais de Assistência Social.
Conselhos Municipais de Assistência Social.
Conselho de Assistência Social do Distrito
Federal.
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31. Conforme a Política Nacional de Assistência
Social (PNAS), os serviços de proteção social especial
de média complexidade são aqueles que oferecem
atendimentos às famílias e aos indivíduos com seus
direitos violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos. Neste sentido, requerem
maior estruturação técnico-operacional e atenção
especializada e mais individualizada e, ou, de acompanhamento sistemático e monitorado tais como:

33. Conforme o artigo 2o da Lei no 8.069 de
13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA):

a. ( ) Abordagem de rua; Casa lar; República;
Cuidado no domicílio.
b. ( ) Plantão social; Abordagem de rua; Albergue;
Família substituta.
c. ( ) Plantão social; Albergue; Família acolhedora;
Casa lar.
d. ( X ) Serviço de orientação e apoio sociofamiliar;
Plantão social; Abordagem de rua; Cuidado no
domicílio.
e. ( ) Serviço de habilitação e reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência; Plantão
social; Casa lar, República.

entre        anos de idade.

32. A família vem sendo enfatizada pelo Estado como
espaço de desenvolvimento de programas e políticas
sociais, dentre as quais podemos destacar as políticas
de Assistência Social e da Saúde, que correspondem:
a. ( ) às Crianças e adolescentes e ao Humaniza SUS.
b. ( ) à Educação Previdenciária e à Farmácia Popular.
c. ( ) Ao Serviço de Reabilitação profissional e ao
Saúde da Família.
d. ( ) Aos Centros de Referência da Assistência
Social e à Educação Previdenciária.
e. ( X ) Aos Centros de Referência da Assistência
Social (CRAS) e ao Saúde da família.
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Considera-se criança a pessoa até     anos de
idade          e adolescente aquela entre
       anos de idade, e nos casos expressos
em lei aplica-se excepcionalmente o ECA às pessoas

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

12 ; completos ; 12 e 18 ; 18 e 20
12 ; incompletos ; 12 e 18 ; 18 e 21
12 ; incompletos ; 12 e 18 ; 18 e 19
11 ; completos ; 11 e 18 ; 18 e 21
11 ; incompletos ; 11 e 18 ; 18 e 21

34. Conforme o artigo 9o da Lei no 8.069 de
13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA):
O Poder Público, as            e
os            propiciarão condições
adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos
filhos de mães submetidas à medida      
           .
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a. ( X ) instituições ; empregadores ;
privativa de liberdade
b. ( ) instituições ; empregados ;
privativa de liberdade
c. ( ) instituições ; servidores ; de prisão
d. ( ) empresas ; trabalhadores ; cautelar
e. ( ) empresas ; empregados ;
de internação hospitalar
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35. De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), Lei no 8.069, de 13/07/1990, capítulo V, do direito à profissionalização e à proteção no
trabalho, é correto afirmar:
a. ( ) Ao adolescente até dezesseis anos de idade é
assegurada bolsa de aprendizagem.
b. ( ) Ao adolescente portador de deficiência é
vedado trabalho protegido.
c. ( X ) É proibido qualquer trabalho a menores de 14
anos de idade, salvo na condição de aprendiz.
d. ( ) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze
anos, são vedados os direitos trabalhistas e
previdenciários.
e. ( ) A remuneração que o adolescente recebe
pelo trabalho efetuado desfigura o caráter
educativo.

36. Qual a diferença entre as atribuições privativas do
assistente social e as competências referenciadas na
Lei 8.662 de 1993?
a. ( ) A primeira é compartilhada com outros profissionais da equipe multidisciplinar e a segunda
é exclusiva do assistente social.
b. ( ) Tanto as atribuições privativas quanto as competências são exclusivas do assistente social.
c. ( ) Tanto as atribuições privativas quanto as competências são compartilhadas com os outros
profissionais da equipe multidisciplinar.
d. ( X ) A primeira é exclusiva do assistente social,
enquanto a segunda é compartilhada com
outros profissionais da equipe multidisciplinar.
e. ( ) A primeira refere-se às atividades relacionadas
à supervisão e a segunda a todas as outras atividades desenvolvidas pelo assistente social.

37. De acordo com o artigo 2o do Código de Ética dos
Profissionais de Serviço Social, constituem direitos do
assistente social:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Utilizar seu número de registro no Conselho
Regional no exercício da Profissão.
( X ) Participar da elaboração e do gerenciamento
das políticas sociais, e na formulação e implementação de programas sociais.
( ) Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no
atendimento e na defesa de seus interesses e
necessidades.
( ) Abster-se de práticas que caracterizem a
censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando
sua ocorrência aos órgãos competentes.
( ) Desempenhar suas atividades profissionais,
com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em vigor.

38. Qual das alternativas abaixo apresenta um dos
princípios fundamentais expressos no Código de Ética
do assistente social?
a. (
b.

c.

d.

e.

) Posicionamento autocrático em relação às
políticas sociais em favor da sociedade.
( ) Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de manutenção da ordem
societária.
( X ) Reconhecimento da liberdade como valor
ético central e das demandas políticas a ela
inerentes – autonomia, emancipação e plena
expansão dos indivíduos sociais.
( ) Consolidação da cidadania, considerada tarefa
exclusiva do assistente social, com vistas à
garantia dos direitos civis, sociais e políticos
das classes trabalhadoras.
( ) Defesa do aprofundamento da democracia,
enquanto socialização da participação da
sociedade, somente no âmbito da política
pública.
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39. Em relação à educação, cultura, esporte e lazer
dispostos no capítulo V do Estatuto do Idoso, é correto
afirmar:
a. ( ) Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo somente à gerontologia.
b. ( ) A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante
descontos de pelo menos 30% nos ingressos
para eventos artísticos.
c. ( ) Os meios de comunicação manterão espaços
ou horários especiais voltados aos idosos,
somente nos finais de semana.
d. ( ) O Poder Público criará cursos de ensino
superior próprios para as pessoas idosas, não
somente como discentes, mas também como
docentes.
e. ( X ) Nos currículos mínimos dos diversos níveis
de ensino formal serão inseridos conteúdos
voltados ao processo de envelhecimento, ao
respeito e à valorização do idoso, de forma a
eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria.

41. Assinale a alternativa que apresenta as diretrizes
do Sistema Único de Saúde (SUS).
a. (
b.
c.
d.
e.

) Universalidade, justiça, autonomia, regionalização e hierarquização.
( X ) Descentralização, equidade, integralidade,
hierarquização e regionalização.
( ) Igualdade, justiça, universalidade, regionalização e autonomia.
( ) Igualdade, autonomia, respeito, integralidade
e regionalização.
( ) Universalidade, equidade, igualdade, autonomia e regionalização.

42. Analise o texto abaixo:
O Sistema Único de Saúde (SUS) é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados
por órgãos e instituições              ,
estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das                mantidas
pelo poder público. À iniciativa         

40. Assinale a alternativa que apresenta a melhor
definição de epidemia e endemia.
a. ( X ) Epidemia se caracteriza pela incidência de
grande número de casos de uma determinada doença em um período curto de tempo
e endemia, por menor número de casos ao
longo do tempo, ocorrendo de forma peculiar
a um povo, país ou região.
b. ( ) Epidemia se caracteriza pela incidência, em
curto período de tempo, de grande número
de casos de uma doença e endemia se traduz
pelo aparecimento de menor número de
casos ao longo do tempo.
c. ( ) A distinção entre epidemia e endemia se dá
exclusivamente pela forma de contágio dos
agentes infecciosos.
d. ( ) Se o elevado número de casos novos e sua
rápida difusão constituem a principal característica da epidemia, para a definição de endemia basta o critério quantitativo menor.
e. (���������������������������������������������
) O caráter endêmico de uma doença se
���������
justifica pelo fato de ser a mesma peculiar a um
povo, país ou região e o epidêmico por ser
peculiar a dois povos.
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é permitido participar desse sistema de maneira
             .
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a. ( ) públicas ; associações ; pública ; integral
b. ( ) públicas ; cooperativas ; privada ; integral
c. ( X ) públicas federais ; fundações ; privada ;
complementar
d. ( ) privadas ; organizações não governamentais ;
empresarial ; integral
e. ( ) privadas ; associações ; pública ;
complementar
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43. Segundo o § 2o do artigo 1o da Lei no 8.142, de
28 de dezembro de 1990, o Conselho de Saúde, em
caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua
na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente,
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas
decisões serão homologadas pelo chefe do poder
legalmente constituído em cada esfera do governo.
Sobre os conselhos de saúde, é correto afirmar:
a. ( ) O conselho ratifica a participação aleatória da
sociedade na gerência do SUS.
b. ( ) O conselho reafirma a participação mínima da
sociedade no controle do SUS.
c. ( ) O conselho permite à sociedade o acompanhamento das ações do SUS, sem o poder de
controle social.
d. ( X ) O conselho consubstancia a participação da
sociedade organizada na administração do
SUS.
e. ( ) O conselho possibilita à sociedade somente
a socialização de informações sobre o andamento das ações referentes ao SUS.

44. Segundo o artigo 16 do Estatuto do Idoso, Lei
no 10.741, de 01/10/2003, ao idoso internado ou em
observação é assegurado o direito a acompanhante,
devendo o órgão de saúde proporcionar as condições
adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
A quem caberá conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade,
justificá-la por escrito?
a. ( X ) Ao profissional de saúde responsável pelo
tratamento do idoso.
b. ( ) A qualquer funcionário da instituição de
saúde.
c. ( ) Somente ao profissional de enfermagem da
instituição.
d. ( ) Somente ao técnico de enfermagem da
instituição.
e. ( ) Somente ao funcionário do Serviço de
Atendimento Médico e Estatística da
instituição.

45. Analise o texto abaixo:
A partir da                 foi
criado o                 como
estratégia para reverter o modelo de atenção à
           vigente até então, caracterizado pela exclusão da grande maioria da população,
pela ênfase no atendimento médico-assistencial privatista e caráter            .
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a. ( X ) Constituição Federal de 1988 ;
Sistema Único de Saúde ; saúde ;
hospitalocêntrico
b. ( ) VIII Conferência Nacional de Saúde ;
Sistema Único de Saúde ; saúde ; preventivo
c. ( ) IV Conferência Nacional de Assistência Social ;
Sistema Único de Assistência Social ;
assistência ; assistencial
d. ( ) IV Conferência Nacional de Assistência Social ;
Sistema Único de Saúde ; saúde ; curativo
e. ( ) Constituição Federal de 1988; Sistema Único
de Assistência Social; saúde; assistencial

46. Assinale a alternativa que melhor corresponde ao
Programa Saúde da Família.
a. (
b.
c.

d.

e.

) O Programa Saúde da Família é desenvolvido
com ênfase na reabilitação da saúde.
( ) O objeto de intervenção do Programa de
Saúde da Família é o indivíduo.
( ) A Equipe de Saúde da Família utiliza a abordagem grupal, considerando a comunidade na
qual o indivíduo se insere.
( ) As ações do Programa Saúde da Família são
desenvolvidas com ênfase na atenção secundária e terciária.
( X ) Com o propósito de reorganizar o SUS a partir
da atenção básica, o Ministério da Saúde passou a implementar, desde 1994, o Programa
Saúde da Família.
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47. Conforme o artigo 5o da Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe
cause:

49. Conforme o artigo 5o da Lei 8.662 de 1993, constituem atribuições privativas do assistente social:

a. ( ) Sonolência, cansaço, dano moral ou morte.
b. ( ) Dor, sonolência, dano moral ou patrimonial.
c. ( X ) Morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico.
d. ( ) Morte, cansaço mental, dano moral ou cansaço físico.
e. ( ) Agonia, cansaço, sofrimento físico ou falta de
vontade.

b.

48. Assinale a alternativa que compreende um dos
princípios gerais da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, conforme seu artigo 3o.
a. ( ) A não acessibilidade e a discriminação das
pessoas com qualquer tipo de deficiência.
b. ( X ) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer
as próprias escolhas, e a independência das
pessoas.
c. ( ) O respeito pela diferença e pela aceitação
das pessoas com deficiência, desde que
elas desenvolvam suas atividades de forma
independente.
d. ( ) A desigualdade entre o homem e a mulher,
inclusive em relação às oportunidades de
trabalho.
e. ( ) O desrespeito pelo desenvolvimento das
capacidades das crianças e dos adolescentes
com deficiência.
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a. (

c.
d.

e.

) Encaminhar providências e prestar orientação
social a indivíduos, grupos e população.
( ) Planejar, organizar e administrar benefícios e
serviços sociais.
( ) Planejar, organizar e administrar Serviços
Sociais e de Unidade de Serviço Social.
( X ) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas
e projetos na área de Serviço Social.
( ) Planejar, executar e avaliar pesquisas que
possam contribuir para a análise da realidade
social e para subsidiar ações profissionais.

50. Qual(is) o(s) órgão(s) que terá(ão) legitimidade
para agir contra qualquer pessoa que infringir as disposições que digam respeito às prerrogativas, à dignidade e ao prestígio da profissão de Assistente Social,
de acordo com o artigo 22 da Lei 8.662 de 1993?
a. (
b. (
c. (

) Somente o Conselho Federal.
) Somente os Conselhos Regionais.
) Somente o Conselho Nacional de Assistência
Social.
d. ( ) Somente a Associação Brasileira de Ensino e
Pesquisa em Serviço Social.
e. ( X ) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais.

FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • http://www.fepese.org.br

