
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa
natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2 Este caderno contém 50 questões objetivas. quatro. Cada questão apresenta
alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-
resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o
seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de
tinta na cor PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro
dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta dequatro horas
impressão digital, à leitura das instruções e à transcrição das respostas para o cartão-
resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas
duas horas de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das
16 horas, desde que permaneça na sala até esse horário.

7.AO TERMINAR, DEVOLVAO CARTÃO-RESPOSTA AOAPLICADOR DE PROVA.
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Texto 1
Felicidade clandestina

Menalton Braff 

A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é
um grande diálogo em que se tem de enfrentar vozes, mui-
tas vozes, remotas ou recentes, um emaranhado de vozes
onde tentamos distinguir alguns dos interlocutores. Os temas
nos chegam da vida e dos livros. Capitulamos para acabar
refazendo o que está feito. Não é a primeira vez que a reali-
dade me traz de volta a ficção como se fora esta cópia da-
quela. A Clarice Lispector tomava muito cuidado com as pa-
lavras porque ela sabia que as palavras engendram vidas.
Mas a Clarice era maga, ela fabricava coisas.

Confesso  que  a  princípio  me  assustei.  Chegou
aquele bando em revoada, invadindo tudo, tomando conta
do espaço, expulsando-nos dali. Um dos meninos era da cor
da terra, trajava uma camiseta parda e usava uma bermudi-
nha sem cor. Me parece que era meio igual aos outros todos.

Escolhi um ponto estratégico, de onde pude obser-
var aquela batalha, que, apesar do susto, me interessava.
De onde me abriguei, pude ver os vendedores do estande, o
cabelo de alguns literalmente de pé (que agora é moda), o
cabelo de todos eletrizado, assim como seus olhos. Tinham
ordens para não interferir, a não ser que o prejuízo se tornas-
se iminente. Durante uns quinze minutos não tiveram sosse-
go.

Uns quinze minutos. Esse foi o tempo necessário
para que o bando chegasse, olhasse, visse e saísse. Em
seu rastro, sinal de destruição nenhum. Além dos vendedo-
res, consegui focalizar um dos meninos que acabavam de
chegar. Foi direto a uma prateleira, não levou mais de quinze
segundos para escolher um livro, sentou-se ali mesmo, no
chão, pois não dava mais para esperar. Abriu o livro, com
aquelas duas mãozinhas quase impossíveis, e se pôs a ler a
história, a ver as figuras, não sei. De onde estava, apenas
via que seus lábios se moviam e que seus olhos brilhavam.
Um brilho tão intenso que tudo em volta começou a flutuar
ao ritmo de uma sinfonia ilimitada. O rostinho terroso, então,
começou a se transfigurar, assumindo uma expressão glorio-
sa.

Eu estava com pressa, pois havia uma multidão de
umas duas ou três pessoas à espera de um autógrafo al-
guns estandes adiante. Quem disse que eu conseguia sair
do lugar? Naquele instante, o mundo em volta perdeu inteira-
mente o significado: só aquele menino e seu livro pulsavam
em meus sentidos. Ele ria, me parece que falava, não sei se
lambia ou cheirava o livro. De repente ele o fechou e olhou
para cima, cismarento. Tentei acompanhar seu olhar. Para
onde estaria ele viajando agora?

Quando o menino reabriu o livro, percebi em seu
rosto sinais de concentração. Voltou à leitura com o cuidado
de um soldado estudando o terreno. Acho que havia, final-
mente, resolvido algum mistério ou, pelo menos, havia-se
deparado com algum, que era preciso desvendar.

Seus colegas dispersaram-se pelos estandes vizi-
nhos, onde outros vendedores puseram cabelos e olhos de
pé, mas sem interferir, como lhes fora ensinado. Relanceei o
olhar pelo recinto da feira e imaginei o Brasil todo ali dentro e
achei que aquilo era uma luz... vá que seja... no fim do túnel.

Olhei de volta para onde estivera o menino e vi ape-
nas um livro aberto com as folhas movendo-se. Se não me
engano, ouvi uma voz de criança, que vinha lá de dentro. O
menino resolvera penetrar em seu mistério.

Disponível em:<http://www.cartacapital.com.br/cultura/felicidade-clandestina-
5044.html>. Acesso em: 7 out. 2014.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando os aspectos formais e os mecanismos de
produção de sentido presentes no texto 1, 

(A) o primeiro parágrafo apresenta uma preparação para
o posterior  desenvolvimento  do  tema em forma de
narrativa.   

(B) o 2º e o 3º parágrafos iniciam a sequência narrativa
com destaque para a temporalização do momento em
que a história se passa.  

(C) o 5º parágrafo encerra o clímax da história juntamen-
te com a elucidação feita pelo narrador em relação à
viagem empreendida pela personagem. 

(D) o  último parágrafo traz  uma revelação do narrador
para elucidar o mistério em torno da identificação do
livro lido pelo menino. 

Texto 2

O primeiro beijo

Clarice Lispector

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela
não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não
me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me
que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu vol-
tasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí deva-
gar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e
eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu
modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez
nem caí: guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria,
os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o
amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas
como sempre e não caí nenhuma vez. [...] Peguei o livro.
Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem de-
vagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos,
comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até che-
gar  em casa,  também pouco  importa.  Meu  peito  estava
quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não
comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o
susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravi-
lhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda
mais indo comer pão com manteiga,  fingi  que não sabia
onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instan-
tes.  Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser
clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como
demorei! Eu vivia no ar… Havia orgulho e pudor em mim. Eu
era uma rainha delicada.

Lispector, Clarice. O primeiro beijo. São Paulo, Ed. Ática, 1996. (Trecho).
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▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao tomar posse do livro que tanto desejava, a personagem
do texto 2 demonstra um tipo de relação com esse objeto
que pode ser explicitada por meio do seguinte trecho da
letra de uma música:

(A) Um dia frio/ Um bom lugar pra ler um livro/ E o pensa-
mento lá em você,/ Eu sem você não vivo/ Um dia
triste/ Toda fragilidade incide/ E o pensamento lá em
você,/ E tudo me divide. (DJAVAN. “Nem um dia”).

(B) Aceite uma ajuda do seu futuro amor/  Pro aluguel/
Devolva o Neruda que você me tomou/ E nunca leu.
(BUARQUE, Chico. “Trocando em miúdos”).

(C) Sou eu que vou seguir você/ Do primeiro rabisco/ Até
o be-a-bá./ Em todos os desenhos/ Coloridos vou es-
tar/ A casa, a montanha/ Duas nuvens no céu/ E um
sol a sorrir no papel. (TOQUINHO. “Caderno”).

(D) Os livros são objetos transcendentes/ Mas podemos
amá-los do amor táctil/ Que votamos aos maços de
cigarro/ Domá-los, cultivá-los em aquários. (VELOSO,
Caetano. “Livros”).

Considere os textos 1 e 2 para responder à questão 03.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas atividades discursivas que se dão entre sujeitos por
meio  de  textos,  ganha  destaque  o  uso  de  certos
mecanismos com vistas à referenciação. Com relação a
esses mecanismos, no trecho

(A) “Naquele instante , o mundo em volta perdeu inteira-
mente o significado” (texto 1), a expressão em negrito
se refere a um marco temporal  que localiza o mo-
mento em que um dos garotos chega ao estande de
livros.

(B) “De repente ele o fechou e olhou para cima” (texto 1),
o elemento gramatical em destaque faz uma retoma-
da  do  sintagma nominal  “livro”  e  evita  a  repetição
deste termo.

(C) “Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade” (texto 2), a expres-
são em negrito é um elemento que  retoma o termo
“felicidade” e lhe confere um valor de assertividade.

(D) “No dia seguinte  fui a sua casa” (texto 2), a expres-
são destacada se refere a uma marca temporal men-
cionada posteriormente no texto,  demonstrando ser
esta a passagem inicial do texto.

Considere o texto 3 para responder às questões 04, 05 e 06.

Texto 3

Disponível  em:<http://bibliotecaearte.blogspot.com.br/2014/07/tirinhas-de-
quadrinhos-charge-imagem.html>. Acesso em: 9 out. 2014.
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Levando em consideração que os textos são permeados
pelos discursos efetivamente produzidos em cada época,
refletindo-os ou distorcendo-os, na tira, 

(A) a filosofia de vida livre e pueril  de Garfield se con-
trapõe ao estilo de vida preocupado e sério de seu
dono, Jon Arbuckle. 

(B) a quebra de valores e dogmas, como a afirmação da
personagem Jon sobre a necessidade de pensar, é
algo característico das sociedades pós-modernas. 

(C) as falas de Jon e de Garfield revelam um discurso ana-
crônico por expressar valores e dogmas contrários aos
referentes à época na qual as personagens se situam. 

(D) o lema “aprimorar a mente” é uma característica mar-
cante  da  contracultura  típica  do  momento  histórico
em que as personagens se encontram. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em termos linguísticos, a ambiguidade presente na tira se
deve

(A) ao uso do pronome demonstrativo “isso”, que indica
tanto o manuseio quanto a leitura de livros. 

(B) à utilização do advérbio “também”, que incide sobre o
elemento extralinguístico livro. 

(C) à utilização do pronome possessivo “minha”, que se
refere tanto à mente de Jon quanto à de Garfield. 

(D) ao uso da primeira pessoa “eu”, que substitui o nome
de Jon no primeiro quadro e de Garfield no terceiro.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A duplicidade de sentido confere à tira um efeito de humor,
que é obtido 

(A) pela  utilização  de  catáfora  nas  falas  das  persona-
gens, já que esse mecanismo tem a função de anteci-
par seu referente. 

(B) por motivos extralinguísticos, pois há referência a de-
terminado comportamento não pertencente aos ani-
mais. 

(C) pela quebra de expectativa, uma vez que se espera-
va de Garfield um entendimento diferente daquele de-
monstrado no último quadro. 

(D) pelo contexto da história,  porque as falas de Jon e
Garfield ocorrem em cenas sem localização espacial
e temporal.  

Considere os textos 3 e 4 para responder à questão 07.

Texto 4

Disponível  em:  <http://belsrv2013.blogspot.com.br/>.  Acesso  em:  9  out.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Comparando os aspectos verbais e não verbais presentes
nos textos 3 e 4, constata-se 

(A) o emprego reiterado de onomatopeias. 

(B) a repetição de cenas como marcação de tempo. 

(C) a utilização de balões como indicação de monólogo. 

(D) o uso da personificação como caracterização de per-
sonagens. 

CONHECIMENTOS_GERAIS_LÍNGUA_PORTUGUESA_SUPERIOR
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Considere os textos  1,  2,  3 e  4 para responder às ques-
tões 08, 09 e 10. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre os elementos que caracterizam os gêneros discur-
sivos,  destaca-se  o  modo  como  se  organiza  a  própria
composição textual, com vistas a narrar, descrever, argu-
mentar, explicar, instruir. Com base nisso, 

(A) no texto 1, há predominância de sequências injuntivas
com a finalidade de construir um texto jornalístico. 

(B) no texto 2, destacam-se sequências narrativas com o
objetivo de se configurar um conto. 

(C) no texto 3, ganham destaque as sequências descriti-
vas com vistas à construção de uma tirinha. 

(D) no texto 4, predominam sequências explicativas com
o propósito de criação de uma micronarrativa. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A temática comum aos quatro textos indica a concepção
de que a leitura 

(A) transforma as práticas, os desejos e as percepções
dos seres humanos. 

(B) elitiza o conhecimento ao se dirigir a um grupo espe-
cífico. 

(C) acentua a diferença existente entre as diversas classes
sociais. 

(D) representa o mundo tal qual ele se mostra para os lei-
tores. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma característica fundamental  de alguns textos é a de
que  são  marcadamente  heterogêneos,  isto  é,  são  atra-
vessados, ocupados, habitados por ditos presentes em ou-
tros textos. Essa propriedade relaciona-se a qual das pas-
sagens abaixo?

(A) “Estou aprimorando a minha mente”. (Texto 4)

(B) “Enquanto você fica lendo esse livro chato, eu vou fa-
zer algo divertido!”. (Texto 3)

(C) “fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o,
abria-o por alguns instantes”. (Texto 2) 

(D) “A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é
um grande diálogo”. (Texto 1)

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

CONHECIMENTOS_GERAIS_LÍNGUA_PORTUGUESA_SUPERIOR
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Iamamoto (2009), o Serviço Social é uma profissão
inserida na divisão social e técnica do trabalho e atua no
enfrentamento das expressões da questão social

(A) vinculadas ao reformismo social.

(B) oriundas da relação capital/trabalho.

(C) resultantes dos conflitos cotidianos.

(D) advindas da ética liberal-burguesa.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Netto (2005), inicialmente a formação dos assis-
tentes sociais se dava em escolas confessionais ou agên-
cias de formação específica. A inserção do serviço social
nas instituições de ensino superior ocorre no contexto

(A) da renovação do serviço social.  

(B) do serviço social tradicional.

(C) da consolidação do projeto ético-político. 

(D) da ruptura com o conservadorismo da profissão.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Brasil, a questão social deixou de ser  caso de polícia
para tornar-se uma questão política visando

(A) ao fortalecimento do sindicalismo libertário.

(B) ao disciplinamento da classe operária.

(C) à superação da contradição entre capital e trabalho.

(D) à consolidação da pós-modernidade.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A análise do significado do serviço social no contexto da
sociedade capitalista enfatiza 

(A) a importância do ecletismo teórico. 

(B) a fragilidade do pluralismo profissional.

(C) o sentido revolucionário da profissão.

(D) o caráter contraditório da profissão.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No final da década de 1970 e início de 1980, ganha reper-
cussão uma perspectiva denominada por Netto (2002) de
intenção  de  ruptura.  Essa  perspectiva,  em  qualquer  de
suas formulações, possui um caráter de oposição

(A) ao Poder Executivo.

(B) ao mercado de trabalho.

(C) à autocracia burguesa.

(D) às políticas sociais.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Alguns aspectos demarcam a formação do assistente soci-
al no surgimento da profissão. Dentre esses aspectos en-
contram-se: o científico, o técnico, o moral e

(A) o doutrinário.

(B) o reflexivo.

(C) o jurídico.

(D) o pedagógico.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O projeto ético-político do serviço social tem como princi-
pais  bases o Código de Ética Profissional,  as  Diretrizes
Gerais para o Curso de Serviço Social (ABEPSS) e

(A) a lei que regulamenta a profissão. 

(B) a Política Nacional de Assistência Social.

(C) a Lei Orgânica da Assistência Social.

(D) o Sistema Único de Assistência Social.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Orientado pelo código de ética, na atuação em favor da
equidade e da justiça social, o assistente social deve

(A) mobilizar os usuários em defesa dos direitos, das po-
líticas públicas e da qualidade dos serviços profissio-
nais a eles prestados.

(B) fortalecer a luta pela construção de uma nova ordem
societária, sem dominação, exploração de classe, et-
nia e gênero.

(C) assegurar  a  universalidade  de  acesso  aos  bens  e
serviços relativos aos programas e às políticas soci-
ais, bem como sua gestão democrática.

(D) criar mecanismos que possam desburocratizar a rela-
ção com os usuários, visando à agilização e à quali-
dade dos serviços prestados.

CONHECIMENTOS_ESPECÍFICOS_ASSISTENTE_SOCIAL
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Código de Ética Profissional do/a Assistente Social, em
seu Art. 5, prescreve deveres ao assistente social em suas
relações com os usuários. Entre esses deveres, inclui-se o
seguinte:

(A) empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos
usuários, por meio de programas e políticas sociais
implementadas nas diferentes esferas de governo.

(B) democratizar as informações e o acesso aos progra-
mas  disponíveis  no  espaço  institucional,  como  um
dos  mecanismos  indispensáveis  à  participação dos
usuários.

(C) respeitar  a autonomia dos movimentos populares e
das organizações das classes trabalhadoras em suas
lutas por melhores condições de vida e trabalho. 

(D) contribuir  para a  alteração da correlação de forças
institucionais, apoiando a legítima demanda da popu-
lação usuária na defesa de seus interesses e na bus-
ca de justiça social.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na atuação junto à secretaria de educação do município
X, o assistente social, em conformidade com o código de
ética (art. 10), na relação com outros profissionais, deve

(A) prestar  informações  dentro  dos  limites  estritamente
necessários.

(B) participar de sociedades científicas que tenham por fi-
nalidade a produção do conhecimento.

(C) integrar comissões interdisciplinares de ética nos lo-
cais de trabalho.

(D) incentivar sempre que possível a prática interdiscipli-
nar.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os elementos éticos de um projeto profissional não se limi-
tam  a  normativas  morais  e/ou  prescrições  de  direitos  e
deveres, mas devem envolver

(A) as opções teóricas, ideológicas e políticas dos profis-
sionais.

(B) as propostas dos órgãos de representação de cada
categoria.

(C) os aspectos históricos e sociológicos que orientam a
formação acadêmica.

(D) a gama de posições heterogêneas advindas da cate-
goria profissional que ele representa. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os projetos profissionais espelham a mobilização e a or-
ganização de um coletivo de trabalhadores que repensam
a si mesmos e a sua intervenção no campo da ação profis-
sional. Nesse entendimento, o projeto ético-político confe-
re ao trabalho profissional

(A) direção socioeducativa.

(B) defesa da singularidade.

(C) responsabilidade social.

(D) direção social.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante  o  período  de  discussão  das  bases  teórico-
metodológicas  do  serviço  social  nas  últimas décadas,  a
categoria viu-se prisioneira de três armadilhas:

(A) mecanicismo, pragmatismo e teoricismo. 

(B) burocratismo, politicismo e tecnicismo.

(C) ideologismo, pragmatismo e mecanicismo.

(D) teoricismo, politicismo e tecnicismo. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O CFESS, no documento intitulado “Subsídios para a atu-
ação de assistentes sociais na política de educação”, de-
fende que a educação de qualidade deve estar pautada
em uma densa formação intelectual, com domínio de habi-
lidades  cognitivas  e  conteúdos  formativos,  mas também
deve englobar

(A) a reafirmação de conceitos como “eficiência”  e “efi-
cácia”, como integrantes do processo educativo volta-
do à capacitação dos menos favorecidos.

(B) a produção e a disseminação de um conjunto de va-
lores e práticas sociais alicerçadas no respeito à di-
versidade humana e aos direitos humanos.

(C) o estímulo às habilidades individuais dos alunos, os
quais devem se preparar para o enfrentamento dos
desafios no competitivo mercado de trabalho.

(D) o aprendizado do empreendedorismo e da emprega-
bilidade, por serem elementos essenciais para que a
igualdade de oportunidades seja assegurada.
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Iamamoto (2001), o serviço social na contempo-
raneidade deve redimensionar o seu trabalho profissional
com competência crítica, decifrando a gênese dos proces-
sos sociais, suas desigualdades e as estratégias de ação
para enfrentá-las. Nesse contexto, requisita-se um profissi-
onal que tenha

(A) condições  metodológicas  de  defender  seu  projeto
profissional diante das adversidades institucionais e a
contraposição dos demais membros da equipe.

(B) capacidade de trabalhar com os sujeitos sociais que
apresentam potencial de liderança a fim de desenca-
dear um processo de educação emancipadora.

(C) habilidade,  criatividade  e  capacidade  de  liderança
para  ser  reconhecido  pelos  usuários  da  instituição
como um aliado.

(D) competência para propor e negociar com a instituição
os seus projetos, para defender o seu campo de tra-
balho, suas qualificações e funções profissionais.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  Resolução  do  Conselho  Federal  de  Serviço  Social
n. 559, de 16 de setembro de 2009, dispõe sobre a atua-
ção do assistente social quanto à possibilidade de prestar
depoimento como testemunha.  Nesses termos,  o Art.  5º
estabelece  que,  quando  intimado  perante  a  autoridade
competente, o assistente social deverá

(A) comparecer e declarar que está obrigado a guardar
sigilo profissional, sendo-lhe vedado depor na condi-
ção de testemunha.

(B) restringir-se  a  emitir  sua opinião  técnica  a  respeito
daquilo que está sendo avaliado.

(C) emitir seu parecer de forma fundamentada, eximindo-se
de fazer declarações falaciosas ou sem comprovações.

(D) prestar informações sobre fatos presenciados ou que
tomou conhecimento em decorrência de seu exercí-
cio profissional.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Guerra (2010, p. 716), em sua análise sobre a crise do ca-
pital e seus reflexos para o serviço social, identifica a "pre-
carização do e no  exercício  profissional  dos assistentes
sociais", que é resultante

(A) do ecletismo profissional  e  do  caráter  meritocrático
das políticas públicas.

(B) do conservadorismo profissional e do caráter híbrido
da seguridade social.

(C) da desregulamentação do trabalho e do enxugamen-
to dos recursos destinados às políticas sociais.

(D) da desmobilização profissional e do avanço dos cur-
sos de serviço social a distância.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Iamamoto (2000), um desafio posto ao assistente so-
cial é apropriar-se da pesquisa como uma dimensão inte-
grante do exercício profissional, visto ser um recurso im-
portante para a

(A) formulação de propostas de trabalho.

(B) apropriação dos processos institucionais.

(C) identificação de novas questões sociais.

(D) definição de critérios de elegibilidade.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O impacto do processo de reestruturação produtiva não pode
ser mensurado apenas pelo que representa em termos obje-
tivos: o aumento do trabalho morto em relação ao trabalho
vivo. Segundo Antunes (2000), trata-se de um descomunal
processo de desumanização demonstrado também 

(A) pela desatenção do capitalista para com o trabalha-
dor, sobretudo em relação aos aspectos humanitários
inscritos nos tratados internacionais.

(B) pela exploração excessiva do trabalhador que se en-
contra inserido no mercado formal de trabalho, repre-
sentada pelos baixos salários.

(C) pelo descarte de uma parcela enorme da força huma-
na mundial que trabalha, mas se torna supérflua, pois
se encontra precarizada ou desempregada.

(D) pela  desarticulação dos órgãos  representativos dos
trabalhadores,  como  associações  e  sindicatos  de
classe, em razão do seu radicalismo.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Antunes (2005), a reestruturação produtiva do capital
altera de modo significativo o mundo do trabalho, o que
pode ser identificado

(A) pela  redução  do  contingente  feminino  no  mundo
operário.

(B) pelo alargamento da desproletarização do trabalho in-
dustrial fabril.

(C) pela ampliação do assalariamento no setor de ser-
viços.

(D) pela crescente incorporação dos mais jovens no mer-
cado formal de trabalho.
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O capitalismo contemporâneo caracteriza-se por grandes
inovações tecnológicas, evidenciadas pela robótica, auto-
mação e microeletrônica. O novo modelo produtivo, deno-
minado acumulação flexível, pode ser identificado, dentre
outras, pelas seguintes características:

(A) a qualidade é mais importante que a quantidade; a
produção varia de acordo com a demanda.

(B) a produção é realizada em massa e o trabalhador de-
senvolve tarefas repetitivas, mas especializadas.

(C) as tarefas devem ser realizadas no menor tempo pos-
sível e os trabalhadores não precisam ser especiali-
zados.

(D) o trabalhador permanece parado na linha de monta-
gem e realiza uma tarefa específica.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Antunes (2000), ao refletir sobre a substituição do fordismo
pelo toyotismo, considera que este novo modelo produtivo

(A) deve ser analisado criticamente, contudo, precisa ser
valorizado,  uma  vez  que  apresenta  características
mais humanitárias.

(B) deve ser refutado tanto como um novo modo de orga-
nização societária bem como um avanço em relação
ao fordismo.

(C) deve  ser  considerado  idêntico  ao  fordismo,  razão
pela qual não constitui, de fato, um modelo substituto.

(D) deve  ser  tomado como um  modelo  substituto,  pois
envolve  mais  a  participação  dos  trabalhadores  no
processo produtivo.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os estudos de Antunes (2005) identificaram nos países de
capitalismo avançado, na década de 1980, profundas mu-
danças no mundo do trabalho. Uma delas, na sua forma
de representação, subordina sua ação, dentro da ordem
vigente, com adesão ao 

(A) sindicalismo libertário.

(B) sindicalismo de participação.

(C) sindicalismo classista. 

(D) novo sindicalismo.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A escola pública se vê perpassada por uma série de fenô-
menos que hoje se manifestam de forma muito mais inten-
sa e complexa: ampliação das modalidades e precoce utili-
zação das drogas pelos alunos; invasão da cultura e da
força do narcotráfico;  perda de atrativo social  da escola
como possibilidade de ascensão social e econômica; gra-
videz na  adolescência e precarização das condições de
trabalho docente, dentre outros. Estas manifestações são
consideradas

(A) expressões da questão social, e o seu efetivo enfren-
tamento requer não só a atuação de assistentes so-
ciais,  mas de um conjunto mais amplo de profissio-
nais especializados.

(B) problemas sociais para os quais devem ser buscadas
soluções no âmbito da própria escola e da comunida-
de em que ela está inserida.

(C) dificuldades originadas da não organização da socie-
dade civil e devem ser enfrentadas com trabalhos di-
recionados à família.

(D) problemas  sócio-históricos  presentes  na  sociedade
brasileira que dependem do poder público para se-
rem solucionados.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma ação que pode ser desempenhada pelo assistente
social no âmbito escolar:

(A) apresentar estudos de desempenho escolar.

(B) realizar atendimento terapêutico-familiar.

(C) fortalecer a gestão democrática e participativa da escola.

(D) exigir que a família acompanhe a educação dos filhos.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base nos “Subsídios para atuação de assistentes so-
ciais na política de educação”, pensar a atuação do profis-
sional nessa política no sentido de fortalecer o projeto-éti-
co político  pressupõe adotar  uma concepção emancipa-
dora, que possibilite aos

(A) indivíduos sociais o desenvolvimento de suas poten-
cialidades e capacidades como gênero humano.

(B) indivíduos o desenvolvimento das capacidades inte-
lectuais e manuais para responder às necessidades
postas pelo mercado global.

(C) indivíduos inscreverem-se na dinâmica  contraditória
das lutas sociais em torno dos processos reformistas
de democratização e qualidade da educação.

(D) indivíduos sociais relativizarem algumas verdades, ou
todas as verdades, e deslocar a ideia de incontestá-
vel da ciência social.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conceber  a  política  de  educação  articulada  ao  projeto
ético-político do serviço social indica a ruptura da lógica
excludente da educação formal brasileira, que se materiali-
za

(A) nos padrões culturais da classe média.

(B) no recrudescimento do setor privado.

(C) no fenômeno do fracasso escolar.

(D) na prática pedagógica conservadora.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei n. 9.394/1996), é competência do município,
dentre outras,

(A) ‐oferecer a educação infantil em creches e pré esco-
las, e, com prioridade, o ensino fundamental.

(B) realizar o processo nacional de avaliação do rendimento
escolar no ensino fundamental, médio e superior.

(C) assegurar o ensino fundamental e oferecer, com pri-
oridade, o ensino médio.

(D) elaborar e executar políticas e planos educacionais,
em consonância com as diretrizes e os planos nacio-
nais de educação.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 9.394/1996 determina que, no caso de alunos com
quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do per-
centual permitido em lei, o fato deve ser notificado, medi-
ante relação nominal,  ao Conselho Tutelar,  ao Ministério
Público e

(A) aos familiares e/ou responsáveis.

(B) ao Conselho Municipal dos Direitos da  Criança e do
Adolescente.

(C) ao juiz competente da comarca.

(D) ao Conselho Municipal de Educação.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle social no sentido de aprofundamento da sociali-
zação da política  e  do  alargamento  da  democracia,  em
uma perspectiva participativa,

(A) favorece a criação de mecanismos que venham redu-
zir a burocracia no acesso aos serviços prestados pe-
las políticas sociais.

(B) incentiva a manutenção da correlação de forças insti-
tucionais,  apoiando as legítimas demandas de inte-
resse da população.

(C) garante o consenso social em torno de projetos refor-
mistas de políticas sociais.

(D) contribui  na promoção da igualdade e da equidade
nas políticas públicas.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle social é um instrumento de participação da so-
ciedade estabelecido a partir de

(A) 1988, com a Constituição Federal.

(B) 1993, com a Lei Orgânica da Assistência Social. 

(C) 1993, com o Código de Ética Profissional do/a Assis-
tente Social.

(D) 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
(BRASIL, Lei n. 9.394/1996), em seu Art. 14, determina que
os sistemas de ensino definam as normas da gestão demo-
crática do ensino público na educação básica, de acordo com
as suas peculiaridades e de conformidade com dois princí-
pios. Um desses princípios é a

(A) necessidade do envolvimento do terceiro setor na orga-
nização e no planejamento escolar.

(B) manutenção das informações às famílias sobre o de-
sempenho e a frequência dos alunos.

(C) participação das comunidades escolar e local em con-
selhos escolares ou equivalentes.

(D) participação de equipamentos sociais na discussão de
temas transversais inseridos no planejamento.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle  social  é  um instrumento  de participação que
não pode ser confundido com o simples ato de fiscalizar.
Ele se refere

(A) à  representação  da  comunidade  em  organizações
não governamentais, que possuem a função de cap-
tar  recursos para execução e avaliação de projetos
sociais.

(B) ao exercício da cidadania pela população, à garantia
dos direitos sociais, à participação na definição das
políticas públicas e à vigilância sobre o governo, ten-
do como horizonte o interesse coletivo.

(C) ao planejamento de ações voltadas ao interesse pú-
blico por meio de órgãos governamentais,  os quais
devem contar com a participação da sociedade civil,
com eleição direta dos representantes.

(D) à organização de ações direcionadas a um público
específico, conforme preconiza a lei e objetiva a pre-
servação das liberdades e conquistas individuais.
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A representação de assistentes sociais nos diferentes es-
paços de controle social deve contribuir para

(A) direcionar os movimentos sociais para a participação
nas instituições públicas, especialmente aquelas re-
presentadas pelo terceiro setor,  as quais  interferem
nas políticas sociais.

(B) ampliar  os fóruns da sociedade civil,  estimulando a
participação dos movimentos sociais e das organiza-
ções populares, especialmente dos usuários das po-
líticas sociais públicas.

(C) estimular o bom relacionamento entre o Estado e a
sociedade civil, objetivando o atendimento das reivin-
dicações dos movimentos organizados.

(D) fortalecer a gestão democrática do Estado e abrir es-
paço para a inserção do terceiro setor em instâncias
decisivas da sociedade civil.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na perspectiva da garantia de direitos já conquistados e
da concretização da cidadania, o direito à educação, ao
acesso e à permanência escolar tem sido garantido, reite-
radamente, na legislação vigente, representada

(A) pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
de 1996, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e
pelo Código de Ética do/a Assistente Social.

(B) pelo Código Civil Brasileiro, pela Constituição Federal
Brasileira de 1988 e pelos tratados internacionais.

(C) pelo  Código  de  Ética  Profissional  do/a  Assistente
Social,  pela Lei de Regulamentação da Profissão e
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

(D) pela Constituição Federal Brasileira de1988, pelo Es-
tatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O direito à profissionalização e à proteção ao trabalho é
preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Sobre esse aspecto, essa lei afirma que

(A) o adolescente aprendiz não terá assegurados os di-
reitos trabalhistas e previdenciários  previstos na le-
gislação.

(B) o adolescente na condição de aprendiz está apto a
realizar quaisquer atividades laborais ou funções pro-
fissionais.

(C) ‐a formação técnico profissional  voltada aos  adoles-
centes deve garantir o acesso e a frequência obriga-
tória ao ensino regular.

(D) a condição socioeconômica é um dos critérios para
inserção do adolescente em cursos de formação pro-
fissional.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no Art. 69 do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA), o assistente social do Centro Municipal de
Educação Infantil (CMEI), ao suspeitar de maus-tratos em
um aluno, deve

(A) acionar a presença do Ministério Público no estabele-
cimento de ensino e denunciar o fato.

(B) realizar  visita  domiciliar  para  realização  de  estudo
psicossocial e familiar do aluno.

(C) relatar  a  suspeita  à  chefia  e  pedir  providências  no
sentido de comunicar o fato ao Conselho Tutelar.

(D) encaminhar relatório social à Justiça da Infância e da
Juventude a respeito do fato.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No âmbito da política de educação, o conjunto das compe-
tências específicas dos/as assistentes sociais se expressa
em ações que devem articular as diversas dimensões da atu-
ação profissional. Uma dessas dimensões refere-se

(A) ao estímulo à participação das famílias em ações soli-
dárias na escola, a fim de que ela se torne cada vez
mais autônoma em relação ao poder público, sobretudo
no que se refere à manutenção de sua infraestrutura e
administração.

(B) ao  domínio  de  instrumentos  técnico-operativos  que
possam assegurar intervenções estrategicamente ar-
ticuladas e planejadas segundo os parâmetros da lei
de regulamentação da profissão e do Código de Ética
Profissional.

(C) à busca de legitimação de suas ações junto às secreta-
rias municipal e estadual de educação a fim de que seu
projeto profissional seja por elas referendado e sejam
assegurados os recursos necessários para sua efetiva-
ção.

(D) à articulação com os movimentos sociais como condi-
ção  fundamental  de  constituição  e  reconhecimento
dos sujeitos coletivos frente aos processos de amplia-
ção dos direitos sociais e, em particular, do direito a
uma educação pública, laica e de qualidade.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Capítulo IV, do Título III do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA) define medidas socioeducativas que poderão
ser  aplicadas ao adolescente,  por  autoridade competente,
quando verificada a prática de ato infracional. Em se tratando
de infração que provoque danos patrimoniais, que medida
deve ser aplicada?

(A) Liberdade assistida.

(B) Advertência.

(C) Prestação de serviço à comunidade.

(D) Obrigação de reparar o dano.
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▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Art. 6, Capítulo II, do Título II, da Consti-
tuição Federal de 1988, são direitos sociais:

(A) a  educação,  a saúde,  a alimentação,  a moradia,  a
cultura, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à  maternidade e  à  infância,  a  assistência
aos desamparados.

(B) a  educação,  a saúde,  a alimentação,  o trabalho,  a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância e a assistência
aos desamparados.

(C) a educação, a saúde, o trabalho,  o apoio jurídico, a
cultura, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à  maternidade e  à  infância,  a  assistência
aos desamparados.

(D) a  educação,  a saúde,  a alimentação,  o trabalho,  a
moradia, o apoio jurídico, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assis-
tência aos desamparados.
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