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Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 

Instruções 

1. Aguarde autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. 

2. Este caderno contém 40 questões. Se houver qualquer falha de 
impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do 
caderno. 

3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas 
da prova. 

4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o 
seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números 
forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta. 

5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul escuro para 
preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão- 
resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele 
passará por leitura ótica. 

6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o 
campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua 
opção, conforme modelo: 

 

 

Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que 
responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões 
marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco 
receberão pontuação zero. 

7. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta 
prova e para o preenchimento do cartão-resposta são três horas. 

8. Não utilize nenhum material de consulta. Nenhum rascunho será 
considerado. 

9. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não devolução desse 
cartão implicará sua desclassificação imediata. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5. 

ENTENDA O ATENDIMENTO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 

 
 

 

1º PASSO 

Paciente ou acompanhante retiram a senha no totem e aguardam ser 
chamados no painel; 

 

 
 

 

2º PASSO 

A Classificação chama o paciente no painel pela senha. 
FAVOR DOCUMENTOS EM MÃOS; 

 

 

 

 

3º PASSO 

O paciente é classificado dentro do perfil de atendimento da instituição 
e encaminhado a recepção para realização da ficha de atendimento; 

 

 

 
 

 

4º PASSO 

Concluído a ficha de atendimento o mesmo aguarda na recepção ser 
chamado pela mesma senha; 

 

 

 
 

 

5º PASSO 

O médico aciona o paciente pela senha que aparece no painel para 
realizar o atendimento - CONSULTÓRIOS 

 

Texto disponível em um totem do Pronto Atendimento de um hospital de Santa Teresa/ES, no ano de 

2021. 
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1ª QUESTÃO. Sobre o texto, é CORRETO afirmar: 

A) Configura-se como um texto informativo, que utiliza uma linguagem simples e de fácil 
compreensão ao apresentar os passos que indicam a urgência com que o atendimento 
deve ser realizado.  

B) Apresenta-se como um texto apelativo, que fornece instruções ao interlocutor sobre 
como  funcionam os procedimentos para quem precisa de atendimento de urgência e de 
emergência.  

C) Trata-se de um texto injuntivo, que tem a função de transmitir ao leitor apenas 
informações sobre como proceder em caso de extrema necessidade de atendimento 
médico de urgência. 

D) Trata-se de um texto instrucional, que tem a função de explicar determinadas ações, 
controlando o comportamento do interlocutor, a fim de que os comandos sejam 
atendidos na ordem em que são apresentados. 

E) Configura-se como um texto descritivo, que fornece indicações sobre a correta 
utilização dos serviços de atendimento de urgência e de emergência com o objetivo de 
manter a ordem. 

 

2ª QUESTÃO. Considerando o trecho "aguardam ser chamados no painel" (1º passo), na 

expressão "no painel", a informação é inferida por meio do 

A) intertexto.  

B) pretexto. 

C) hipertexto.  

D) subtexto.  

E) contexto.  

 

3ª QUESTÃO. No trecho “A Classificação chama o paciente no painel pela senha” (2º 

passo), a expressão “pela senha” tem um uso equivalente ao da expressão grifada em: 

A) A empresa corta os gastos pela metade.  

B) A criança vê o pai pela janela.  

C) O povo invoca o padroeiro pelo nome. 

D) O menino calça as meias pelo avesso. 

E) A polícia persegue os culpados pela estrada. 
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4ª QUESTÃO. Considerando os 3º e 4º passos, analise as afirmativas a seguir:   

I. No trecho “encaminhado a recepção” (3º passo), é necessária a presença do sinal “`” 
sobre a forma “a”. 

II. No 3º passo, a expressão “dentro do perfil de atendimento da instituição” indica o local 
onde o atendimento é realizado. 

III. No trecho “Concluído a ficha de atendimento” (4º passo), a palavra “concluído” deveria 
estar na forma feminina. 

IV. No trecho “o mesmo aguarda” (4º passo), a expressão “o mesmo” estabelece uma 
relação coesiva ao retomar “paciente”. 

V. No 3º passo, o elemento “e” entre os termos “instituição” e “encaminhado” conecta duas 
ações simultâneas.  

É CORRETO o que se afirma em  

A) I, II e III, apenas.  

B) I, III e IV, apenas.  

C) II, III e IV, apenas.  

D) II, IV e V, apenas.  

E) III, IV e V, apenas. 

 

5ª QUESTÃO. No trecho “O paciente é classificado” (3º passo), o termo “classificado” 

NÃO apresenta um uso equivalente ao do termo grifado em: 

A) O médico é especializado no atendimento de emergências. 

B) O leito é removido no caso de haver necessidade. 

C) O menor é acompanhado por uma junta médica. 

D) O acidentado é atendido assim que chega ao hospital.  

E) O idoso é prevenido quanto aos riscos cirúrgicos.  
 

 
  



 

4 

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 05 QUESTÕES 

 

6ª QUESTÃO. Alberto, Bernardo e Carlos são amigos. Cada um deles sempre diz a 

verdade ou nunca diz a verdade. Alberto disse que Bernardo e Carlos sempre dizem a 

verdade. Bernardo disse que Alberto nunca diz a verdade e que Carlos sempre diz a 

verdade. É CORRETO afirmar que 

A) Alberto, Bernardo e Carlos nunca dizem a verdade. 

B) Alberto, Bernardo e Carlos sempre dizem a verdade. 

C) Alberto sempre diz a verdade e Bernardo e Carlos nunca dizem a verdade. 

D) Alberto e Bernardo sempre dizem a verdade e Carlos nunca diz a verdade. 

E) Alberto e Bernardo nunca dizem a verdade e Carlos sempre diz a verdade. 
 

 

7ª QUESTÃO. Escolhe-se aleatoriamente um número inteiro positivo e menor do que 

    . Se   é a probabilidade de o número escolhido ter o algarismo   como algarismo das 

unidades, então 

 

A) 0,05 <   < 0,10 

B) 0,10 <   < 0,15 

C) 0,15 <   < 0,20 

D) 0,20 <   < 0,25 

E) 0,25 <   < 0,30 
 

 

8ª QUESTÃO. Uma função quadrática      cumpre as três condições abaixo: 

        ; 

 O gráfico de      intersecta o eixo   em um ponto de ordenada igual   ; 

 O eixo do gráfico de      passa por um ponto de abscissa igual a  . 

 

O valor de       é igual a 

 

A) 27,5 

B) 28,0 

C) 28,5 

D) 29,0 

E) 29,5 
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9ª QUESTÃO. Maria fez um empréstimo que cobrou uma taxa de juros compostos de 

    ao mês. O empréstimo deveria ser pago em   prestações mensais de R$          

cada. Ao pagar a terceira prestação, Maria decidiu antecipar o pagamento das duas últimas 

prestações e obteve o abatimento dos juros referentes a essas prestações. O valor total que 

ela pagou relativamente às duas últimas prestações é igual a 

A) R$ 2.760,00 

B) R$ 2.785,00 

C) R$ 2.810,00 

D) R$ 2.835,00 

E) R$ 2.860,00 
 

 

 

10ª QUESTÃO. A média aritmética de   dados numéricos   ,   ,...,    é igual a    e o 

desvio padrão desses   dados é igual a    
       

         
           

 

 
 
   

. Se   é um 

número diferente de zero, então o desvio padrão dos   dados numéricos       ,    

   ,...,        é igual a 

 

A)   

B)     

C)      

D)    

E)    
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INFORMÁTICA - 05 QUESTÕES 

11ª QUESTÃO. Dispositivos externos de armazenamento podem ser magnéticos, ópticos 

ou eletrônicos. São dispositivos externos eletrônicos: 

A) Disco rígido e pendrive. 

B) Cartão de memória e pendrive. 

C) CD e DVD. 

D) Cartão de memória e memória cache. 

E) Disco rígido e disquete. 
 

12ª QUESTÃO. No sistema Ubuntu Linux, o item “Energia” nas Configurações do Sistema 

permite modificar as configurações de economia de energia quando um notebook está 

sendo utilizado. Sobre esse item, analise as afirmativas a seguir: 

I. No item “Energia”, é possível definir o tempo para suspensão do sistema quando em 
estado ocioso ou inativo. 

II. No item “Energia”, é possível definir o comportamento que o sistema deve tomar ao ser 
fechada a tampa do notebook. 

III. No item “Energia”, é possível definir que o computador deverá reduzir a velocidade de 
processamento para economizar bateria. 

IV. No item “Energia”, é possível definir se o computador deverá desligar ou hibernar 
quando a bateria estiver com a energia extremamente baixa. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, II e IV, apenas. 

B) I, II e III, apenas. 

C) I, III e IV, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
 

13ª QUESTÃO. No LibreOffice Writer, é possível verificar erros ortográficos e de 

concordância gramatical por meio do recurso Ortografia e Gramática. Sobre esse recurso, é 

INCORRETO afirmar: 

A) A verificação de ortografia e gramática do texto redigido no LibreOffice Writer pode ser 
feita de forma automática, logo após uma parte do texto ser digitada. 

B) Uma palavra escrita de forma incorreta ou que não conste no dicionário interno do 
LibreOffice Writer recebe um grifo vermelho. 

C) Para realizar uma verificação de forma manual, basta utilizar a ferramenta Ortografia e 
Gramática do LibreOffice Writer, localizada na barra de ferramentas Padrão. 

D) É possível corrigir uma palavra aceitando uma das sugestões de correção do 
LibreOffice Writer; deve-se, para isso, clicar com o botão direito do mouse sobre a 
palavra grifada. 

E) O dicionário interno do LibreOffice Writer é imutável, ou seja, não se pode adicionar 
novos termos a ele. Porém, é possível ignorar uma vez ou sempre uma sugestão de 
correção. 
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14ª QUESTÃO. A figura abaixo mostra uma planilha do Excel que apresenta a venda de 

consoles de games em uma loja no período de Black Friday. Essa planilha, além de exibir os 

preços dos principais consoles e seus respectivos descontos, permite calcular o valor 

promocional de cada produto.  

 
Fonte: Arquivo da banca, baseado em Barros (2019). 

A fórmula que, se inserida na célula D3, produz o preço final com desconto do console 

descrito na célula A3 é: 

A) =B3*C3 

B) =B3-B3*C3/100 

C) =B3*C3/100 

D) =B3-B3*C3 

E) =B3%C3 
 

15ª QUESTÃO. Segundo Silva (2011, p. 45), o SPAM, ou mensagem de e-mail indesejada, 

“tomou conta de nossas caixas postais, com pessoas maliciosas percebendo uma boa 

oportunidade para a divulgação de produtos e serviços, e com isso, passando a enviar 

milhões de mensagens eletrônicas”. Silva (2011) traz algumas recomendações para o 

internauta lidar com esse problema. NÃO é uma dessas recomendações: 

A) Procurar provedores de e-mail que tenham implementado bons sistemas de filtragem de 
SPAM. 

B) Usar os hyperlinks que costumam existir na parte inferior das mensagens para deixar de 
recebê-las, caso elas tenham sido enviadas por empresas conhecidas. 

C) Responder ao SPAM, indicando que não deseja receber mensagens desse tipo. 

D) Reclamar com seu provedor de serviço de e-mail, caso o problema seja recorrente. 

E) Acionar a justiça, caso o problema gere transtornos consideráveis ao usuário do e-mail. 
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LEGISLAÇÃO – 05 QUESTÕES 

 

16ª QUESTÃO. Em relação à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de 

Proteção de Dados, é CORRETO afirmar que é proibido(a) 

A) a anonimização dos dados pessoais. 

B) o tratamento de dados pessoais com o objetivo de proteção da incolumidade física do 
titular ou de terceiro. 

C) o tratamento de dados pessoais para proteção ao crédito. 

D) aos órgãos notariais e de registro fornecerem para a Administração Pública acesso a 
dados pessoais.  

E) o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. 

 

17ª QUESTÃO. Em relação às normas da Constituição Federal referentes a servidores 

públicos e à Administração Pública, é INCORRETO afirmar: 

A) O servidor que exerce mandato de Deputado Federal e que também é professor do 
magistério superior poderá permanecer lecionando na Universidade Federal, exercendo 
o seu cargo de docente. 

B) Independentemente de culpa, as pessoas jurídicas de direito público respondem por 
danos que o servidor público, atuando nessa qualidade, causar a terceiros. 

C) Independentemente de culpa, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 
serviços públicos respondem por danos que seu agente, atuando nessa qualidade, 
causar a terceiros. 

D) A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de 
cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, 
acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. 

E) É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao 
exercício de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo do servidor público. 

 

18ª QUESTÃO. No que se refere a afastamentos do servidor público federal, é CORRETO 

afirmar: 

A) O servidor que obtiver autorização de afastamento para cursar programa de pós-
graduação não receberá, no período do afastamento, a remuneração do cargo efetivo. 

B) Os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado podem ser 
concedidos aos servidores, independentemente do tempo de exercício no cargo. 

C) O servidor não tem direito subjetivo de usufruir de afastamento para cursar programa de 
pós-graduação, pois esse tipo de afastamento está sujeito ao interesse da 
Administração Pública. 

D) Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período 
previsto, ficará, como regra geral, isento de ressarcir o órgão ou entidade que o afastou. 

E) Os professores das Universidades possuem direito subjetivo de se afastarem para 
cursar pós-graduação, independentemente do interesse da instituição de ensino. 
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19ª QUESTÃO. A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, 

pretende extinguir a cultura do segredo na Administração, que se caracteriza, dentre outros 

elementos, pela recusa ou resistência do servidor público em fornecer dados e informações 

por ele custodiados. De acordo com os termos da Lei de Acesso à Informação, é 

INCORRETO afirmar: 

A) Uma das diretrizes da Lei de Acesso à Informação é a observância da publicidade como 
preceito geral e do sigilo como exceção. 

B) Uma das diretrizes da Lei de Acesso à Informação é o fomento ao desenvolvimento da 
cultura de transparência na Administração Pública. 

C) Segundo a Lei de Acesso à Informação, a informação sigilosa é aquela submetida 
temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade 
para a segurança da sociedade e do Estado. 

D) A Ufes, por ser uma autarquia federal, não se sujeita à Lei de Acesso à Informação. 

E) Comete infração o servidor que se recusa a fornecer a informação requerida, retarda 
deliberadamente o seu fornecimento ou a fornece intencionalmente de forma incorreta, 
incompleta ou imprecisa. 

 

 

20ª QUESTÃO. No que diz respeito ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

aprovado pela Resolução nº 05/2021 do Conselho Universitário da Universidade Federal do 

Espírito Santo (Ufes), é INCORRETO afirmar: 

A) Uma das finalidades a serem alcançadas no planejamento da pós-graduação é a 
melhoria das plataformas digitais para acompanhamento de estudantes que obtiveram 
sua titulação (egressos). 

B) A Ufes não adota a educação a distância, salvo como medida excepcional, como 
ocorreu no período da pandemia. 

C) A Ufes possui um programa próprio de assistência estudantil que fornece, inclusive, 
quantia em dinheiro para o estudante por ele assistido. 

D) Os Centros de Ensino da Ufes são unidades acadêmico-administrativas e estão 
situados nas cidades de Vitória, Alegre e São Mateus. 

E) A titulação mínima para ingresso no quadro efetivo de professores da Ufes é o 
Doutorado, porém, o Conselho Superior da Ufes pode deliberar pela dispensa desse 
título e permitir o ingresso com um título de menor grau. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21ª QUESTÃO. Tendo como referência Yazbek (2009), sobre o processo de constituição 

das principais matrizes do conhecimento e da ação do Serviço Social brasileiro, analise as 

afirmativas a seguir, empregando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas: 

 

(       ) A relação entre a profissão de assistente social e o ideário católico, na gênese do 

Serviço Social brasileiro no contexto de expansão e secularização do mundo capitalista, 

imprime à profissão um caráter de apostolado fundado em uma abordagem da questão 

social como problema moral e religioso. 

(       ) Um primeiro suporte teórico-metodológico do Serviço Social necessário à 

qualificação técnica de sua prática e à sua modernização é buscado na matriz positivista e 

em sua apreensão manipuladora, instrumental e imediata do ser social. 

(       ) O conservadorismo católico é reatualizado no contexto do capitalismo 

contemporâneo, que exige a qualificação e a sistematização do espaço sócio-ocupacional 

com o objetivo de atender às novas requisições do Estado, principalmente no que tange ao 

trabalho profissional do assistente social. 

(       ) A vertente marxista, que remete a profissão à consciência de sua inserção na 

sociedade de classes, configura-se no Brasil, em um primeiro momento, como uma 

aproximação ao marxismo sem o recurso do pensamento de Marx. 

(       ) No Serviço Social brasileiro, na década de 1990, ampliam-se as interferências de 

outras correntes teórico-metodológicas, particularmente no âmbito da influência do 

pensamento pós-moderno e neoconservador e das teorias herdeiras da “perspectiva 

modernizadora”, caracterizadas pelo seu caráter sistêmico e tecnocrático. 

A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é: 

A) V, F, V, F, V. 

B) F, F, V, V, F. 

C) V, V, F, F, F. 

D) V, V, F, V, V. 

E) F, V, F, F, F. 
 

22ª QUESTÃO. NÃO é objetivo do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES): 

A) democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública 
federal. 

B) minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão 
da educação superior. 

C) reduzir as taxas de retenção e evasão nas instituições de ensino superior. 

D) contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. 

E) contribuir para o acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. 
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23ª QUESTÃO. Com base em Barroco (2009), relacione os termos apresentados na 

coluna I às suas respectivas definições, apresentadas na coluna II:  

Coluna I 

1. Ética profissional 

2. Moral profissional 

3. Moralidade 

4. Ética 

 

 

Coluna II 

(       ) É parte de uma educação moral anterior à formação 
profissional, que inclusive a influencia, pois pertence ao 
processo de socialização primária, o qual tende a reproduzir 
tendências morais dominantes. 

(       ) É uma dimensão específica do Serviço Social. Suas 
determinações são mediadas pelo conjunto de necessidades 
e possibilidades e de demandas e respostas que legitimam a 
profissão na divisão social do trabalho da sociedade 
capitalista, marcando a origem e a trajetória histórica da 
profissão de assistente social. 

(       ) É apreendida como parte da práxis e é trazida para o 
conjunto das práticas conscientes do ser social, que são 
dirigidas para a intervenção na realidade e têm como 
parâmetro a emancipação humana. 

(       ) É reveladora de uma dada consciência moral ou 
moralidade que se concretiza por meio das exigências do ato 
moral: escolha entre alternativas, julgamentos com base em 
valores, posicionamentos que signifiquem defesa, negação, 
valoração de direitos, necessidades e atividades que 
interfiram e/ou tragam consequências sociais, éticas e 
políticas para a vida de outros indivíduos. 

A sequência numérica que preenche CORRETAMENTE a coluna II, de cima para baixo, é: 

A) 1, 2, 3, 4. 

B) 3, 4, 1, 2. 

C) 4, 3, 2, 1. 

D) 3, 1, 4, 2. 

E) 1, 4, 3, 2. 

 

24ª QUESTÃO. Conforme Behring (2009), a abordagem da política social a partir da 

perspectiva crítico-dialética NÃO tem como característica 

A) formular classificações, modelos e “tipos ideais” e propor tipologias de política social a 
partir da análise de experiências históricas comparadas. 

B) analisar as políticas sociais como processo e resultado de relações complexas e 
contraditórias que se estabelecem entre Estado e sociedade civil no âmbito dos 
conflitos e da luta de classes. 

C) problematizar o surgimento e o desenvolvimento das políticas sociais no contexto da 
acumulação capitalista e da luta de classes com o objetivo de demonstrar os limites e 
as possibilidades dessas políticas. 

D) compreender a condição histórica e social da política social como oriunda do movimento 
da sociedade burguesa em geral e também das manifestações particulares nos Estados 
nacionais. 

E) evitar abordagens unilaterais, monocausais, idealistas, funcionalistas e a-históricas da 
política social. 
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25ª QUESTÃO. Tendo como base Mioto (2009), que se refere aos estudos 

socioeconômicos/estudos sociais no âmbito do Serviço Social, analise as afirmativas a 

seguir, empregando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas: 

(       ) Os estudos socioeconômicos/estudos sociais consistem em um conjunto de 

procedimentos, atos e atividades realizados de forma responsável e consciente pelo 

assistente social e apresentam tanto uma dimensão operativa quanto uma dimensão ética. 

(       ) Os estudos socioeconômicos/estudos sociais preveem que, quando um “cliente” 

pede auxílio, é necessária a realização de um estudo social de caso; posteriormente, o 

diagnóstico e, por último, o tratamento. 

(       ) Os estudos socioeconômicos/estudos sociais são estruturados a partir dos sujeitos 

para os quais a ação está dirigida e das formas de abordagem desses sujeitos, bem como 

pela utilização dos instrumentos técnicos-operativos e pela produção de documentos. 

(       ) Os estudos socioeconômicos/estudos sociais, operacionalmente,  podem ser 

definidos como o processo de conhecimento, análise e interpretação de uma determinada 

situação social. 

(       ) O redimensionamento dos estudos socioeconômicos/estudos sociais exige 

planejamento para que as informações possam ser compiladas e trabalhadas 

posteriormente e para que contribuam para a construção de respostas coletivas às 

demandas e necessidades da população. 

(       ) Os estudos socioeconômicos/estudos sociais são cada vez mais aperfeiçoados para 

a realização de “busca ativa” e “averiguação” nos programas sociais dos governos. 

A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é: 

A) V, F, V, F, V, V.  

B) F, F, V, V, F, F. 

C) V, F, V, V, V, F. 

D) V, V, F, F, F, V. 

E) F, V, F, F, F, V. 
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26ª QUESTÃO. Com base em Mioto (2009), relacione os termos apresentados na coluna I 

às suas definições, apresentadas na coluna II: 

Coluna I 

1. Orientação e acompanhamento 

2. Socialização das informações 

3. Processo reflexivo 

4. Processos socioassistenciais 

 

Coluna II 

(       ) Correspondem ao conjunto de ações 
desenvolvidas a partir de demandas singulares no 
âmbito da intervenção direta com os usuários em 
contextos institucionais. 

(       ) São ações de natureza socioeducativa 
determinadas pelo paradigma teórico-metodológico 
e ético-político dos profissionais que as realizam, 
de acordo com determinados projetos de profissão 
e de sociedade, e que interferem diretamente na 
vida dos indivíduos, dos grupos e das famílias. 

(       ) Abrange o conhecimento dos direitos e da 
forma de acessá-los, do funcionamento das 
instituições e dos serviços, da organização do 
trabalho profissional, das necessidades básicas ou 
as condições específicas de indivíduos ou grupos. 

(       ) Caracteriza as ações socioeducativas e se 
desenvolve no percurso que o assistente social faz 
com os usuários para buscar respostas para suas 
necessidades imediatas ou não, e acontece por 
meio do diálogo e da problematização. 

 

A sequência numérica que preenche CORRETAMENTE a coluna II, de cima para baixo, é: 

A) 1, 2, 3, 4. 

B)  3, 4, 1, 2. 

C)  4, 3, 2, 1. 

D)  3, 1, 4, 2. 

E)  4, 1, 2, 3. 
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27ª QUESTÃO. De acordo com Teixeira (2009), com relação a planejamento, é 

INCORRETO afirmar: 

A) A distinção básica entre plano, programa e projeto está no nível de agregação das 
decisões e no detalhamento das operações de execução, ou seja, o plano tem maior 
nível de agregação de decisões que o programa, e este mais que o projeto. Por outro 
lado, o projeto tem maior detalhamento das operações a serem executadas que o 
programa, e este mais que o plano. 

B) Há uma relação entre sistema de planejamento e orçamento público, na medida em que 
o orçamento anual é o instrumento de operacionalização, de curto prazo, da 
programação constante dos planos e programas de médio prazo, os quais, por sua vez, 
devem cumprir o marco fixado pelos planos de longo prazo. 

C) A participação no planejamento tem o escopo de compartilhar decisões, quer sejam 
econômicas, políticas, sociais ou culturais. O exercício do planejamento com 
participação é importante para que se modifique o panorama da relação entre os 
cidadãos e as instâncias de decisão e de poder. 

D) A adoção de estratégias tem por objetivo efetivar o planejamento em um ambiente não 
homogêneo, em que diferentes interesses e diferentes posições disputam o alcance de 
resultados e da hegemonia. 

E) O planejamento estratégico é uma transposição dos procedimentos gerenciais do 
mundo dos negócios para a gestão pública comprometida com a democracia e com a 
cidadania. 

 

 
28ª QUESTÃO. Com base em Couto (2009), considerando a necessidade de clareza do 

projeto de trabalho profissional do assistente social, é INCORRETO afirmar: 

A) O projeto profissional deve condensar as possibilidades e os limites colocados ao 
assistente social para executar suas tarefas e deve iluminar sua constante avaliação da 
eficácia de seus instrumentos, técnicas e conhecimentos para atingir as metas 
propostas. 

B) Um projeto de trabalho necessita ser um elemento fundamental de reafirmação do 
projeto ético-político profissional e construído para ser um elemento que indique, tanto 
para a instituição como para a população usuária, os compromissos assumidos pela 
profissão. 

C) A formulação do projeto de trabalho deve conter os seguintes elementos fundamentais: 
a identificação; a delimitação e a justificativa clara do objeto da ação; a definição dos 
objetivos com o trabalho; a identificação das metas; o apontamento dos recursos e os 
mecanismos de controle social do trabalho; o modo como os registros serão efetuados, 
e como o conhecimento produzido no trabalho será potencializado. 

D) O projeto profissional materializa e amplia o papel do assistente social como “executor 
terminal de políticas sociais” e deve estar em sintonia com as demandas do projeto 
institucional. 

E) O projeto profissional é um importante instrumento para o trabalho com outros 
profissionais e contribui para o entendimento da profissão pela instituição que contrata o 
assistente social. 
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29ª QUESTÃO. Com base em Cunha (2021), acerca da deficiência como expressão da 

questão social, analise as afirmativas a seguir, empregando (V) para as verdadeiras e (F) 

para as falsas: 

(       ) A deficiência possui uma relação direta com a lógica produtiva determinada pelo 

sistema capitalista, e a trajetória de discriminação e opressão experimentada pelas pessoas 

com deficiência é consequência de um sistema produtivo construído com base na 

acumulação que visa ao lucro.  

(       ) A sociedade capitalista pressupõe um sujeito ideal que seja útil à lógica de produção. 

Aqueles que são desviantes do padrão de normalidade são discriminados e segregados da 

sociedade. 

(       ) O modelo sociológico traz uma visão da deficiência que a coloca de maneira 

individualizada e propicia os processos de medicalização, representando os corpos a partir 

das dimensões anatômicas e fisiológicas.  

(       ) A deficiência compreendida como expressão da questão social, muitas vezes, é vista 

como uma questão de desvantagem social. É importante refletir que a docilização dos 

corpos os molda para lógicas produtivas, e as pessoas com deficiência acabam sendo 

excluídas do mercado de trabalho e da sociedade em si. 

A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é: 

A) V, V, V, V. 

B) F, F, V, V. 

C) V, V, F, V. 

D) V, F, F, V. 

E) F, V, F, F. 
 

30ª QUESTÃO. A respeito das reflexões de Elpídio (2022) sobre a relação entre o Estado e 

a população negra no Brasil, é INCORRETO afirmar: 

A) As relações intrínsecas entre o racismo estrutural e o Estado capitalista dependente 
perpetram à população negra condições de vida em permanentes e persistentes 
desigualdades, que violam os princípios das estruturas que se reivindicam democráticas 
no mundo moderno. 

B) A democracia racial existente no Brasil teve e ainda tem um papel preponderante para 
consolidar, no país, as relações sociais e a implementação de políticas sociais na 
perspectiva universalista dos direitos. 

C) A construção social do negro como ameaça chancela práticas de uma evidente 
ausência do Estado no que diz respeito ao seu dever de alcançar a todos/as 
indistintamente, de acordo com suas prerrogativas jurídico-formais. 

D) A ausência do Estado para a população negra é refletida na falta de moradia digna, 
trabalho protegido, infância integralmente resguardada, seguridade social, educação, 
saúde e mobilidade, que se choca frontalmente com a presença vigorosa e sistemática 
quando se fala do uso da violência e da força para conter as chamadas “classes 
perigosas”. 

E) A farsa da democracia no Brasil garante a reprodução ampliada do racismo 
institucional, que se revela em dados empíricos sobre a situação da população negra e 
seu cotidiano, marcado pela violência sistemática do Estado em relação aos corpos 
negros. 
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31ª QUESTÃO. Com base no Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, a respeito do 

atendimento educacional especializado, analise as afirmativas a seguir, empregando (V) 

para as verdadeiras e (F) para as falsas: 

(       ) O atendimento educacional especializado é compreendido como o conjunto de 

atividades, recursos de acessibilidade e recursos pedagógicos organizados institucional e 

continuamente. 

(       ) O atendimento educacional especializado será prestado de modo complementar à 

formação dos estudantes com deficiência e/ou com transtornos globais do desenvolvimento, 

com apoio permanente e limitado ao tempo e à frequência dos estudantes às salas de 

recursos multifuncionais ou de modo suplementar à formação de estudantes com altas 

habilidades ou superdotação. 

(       ) Os núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior visam a 

eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação que restringem a participação e 

o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com deficiência. 

(       ) O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da 

escola, envolver a participação da família para garantir pleno acesso e participação dos 

estudantes, atender às necessidades específicas das pessoas público-alvo da educação 

especial e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas. 

A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é: 

A) V, V, V, V. 

B) F, F, V, V. 

C) V, V, F, V. 

D) V, F, F, V. 

E) F, V, F, F. 
 

 

32ª QUESTÃO. De acordo com o Código de Ética do Assistente Social, NÃO é dever do 

assistente social 

A) desempenhar suas atividades profissionais com eficiência e responsabilidade, 
observando a legislação em vigor. 

B) utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da profissão. 

C) abster-se, no exercício da profissão, de práticas que caracterizem a censura, o 
cerceamento da liberdade e o policiamento dos comportamentos, denunciando sua 
ocorrência aos órgãos competentes.  

D) participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no 
atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. 

E) emitir pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de 
assuntos de interesse da população. 
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33ª QUESTÃO. Com base na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência), relacione os termos apresentados na coluna I às suas 

respectivas definições, apresentadas na coluna II:  

Coluna I 

1. Acessibilidade 

2. Barreiras 

3. Desenho universal 

4. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica 

Coluna II 

(       ) Concepção de produtos, ambientes, 
programas e serviços a serem usados por 
todas as pessoas, sem necessidade de 
adaptação ou de projeto específico, incluindo 
os recursos de tecnologia assistiva. 

(       ) Produtos, equipamentos, dispositivos, 
recursos, metodologias, estratégias, práticas 
e serviços que objetivam promover a 
funcionalidade relacionada à atividade e à 
participação da pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, visando à sua 
autonomia, independência, qualidade de vida 
e inclusão social. 

(       ) Qualquer entrave, obstáculo, atitude 
ou comportamento que limite ou impeça a 
participação social da pessoa com 
deficiência, bem como o gozo, a fruição e o 
exercício de seus direitos à acessibilidade, à 
liberdade de movimento e de expressão, à 
comunicação, ao acesso à informação, à 
compreensão, à circulação com segurança, 
entre outros. 

(       ) Possibilidade e condição de alcance 
para utilização, com segurança e autonomia, 
de espaços, mobiliários, equipamentos 
urbanos, edificações, transportes, informação 
e comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como de outros serviços e 
instalações abertos ao público, de uso 
público ou privados de uso coletivo, tanto na 
zona urbana como na rural, por pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

A sequência numérica que preenche CORRETAMENTE a coluna II, de cima para baixo, é: 

A)  3, 4, 2, 1. 

B)  3, 4, 1, 2. 

C)  4, 3, 2, 1. 

D) 1, 3, 4, 2. 

E)  4, 1, 2, 3. 
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34ª QUESTÃO. Sobre os deveres do assistente social nas suas relações com os/as 

usuários/as, analise as afirmativas a seguir, empregando (V) para as verdadeiras e (F) para 

as falsas: 

(       ) O assistente social deve contribuir para a viabilização da participação efetiva da 

população usuária nas decisões institucionais.  

(       ) O assistente social deve ter livre acesso à população usuária. 

(       ) O assistente social deve garantir a plena informação e discussão sobre as 

possibilidades e consequências das situações apresentadas, respeitando democraticamente 

as decisões dos usuários, mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças individuais 

dos profissionais, resguardados os princípios do Código de Ética do Assistente Social.  

(       ) O assistente social deve democratizar as informações e o acesso aos programas 

disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação 

dos usuários.  

(       ) O assistente social deve fornecer à população usuária, quando solicitado, 

informações concernentes ao trabalho desenvolvido pelo Serviço Social e às suas 

conclusões, resguardado o sigilo profissional. 

(       ) O assistente social deve ter acesso a informações institucionais que se relacionem 

aos programas e às políticas sociais e que sejam necessárias ao pleno exercício das 

atribuições profissionais. 

A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é: 

A) V, F, V, F, V, V.  

B) F, F, V, V, F, F. 

C) V, F, V, V, V, F. 

D) V, V, F, F, F, V. 

E) F, V, F, F, F, V. 
 

35ª QUESTÃO. De acordo com os “Subsídios para a atuação de assistentes sociais na 

política de educação”, do Conselho Federal de Serviço Social (2012), NÃO é(são) uma 

dimensão de atuação do assistente social na política de educação: 

A) as abordagens individuais e a atuação do assistente social junto às famílias. 

B) a dimensão investigativa, que contribui para a compreensão das condições de vida, de 
trabalho e de educação da população com a qual atua o assistente social. 

C) o aprofundamento da discussão, no âmbito da atuação dos assistentes sociais na 
educação, para a garantia do respeito à diversidade humana. 

D) a dimensão do trabalho profissional relativa à inserção dos assistentes sociais nos 
espaços democráticos de controle social e de construção de estratégias de fomento à 
participação dos estudantes, das famílias, dos professores e dos trabalhadores da 
educação nesses espaços. 

E) a dimensão pedagógico-interpretativa e socializadora das informações e dos 
conhecimentos no campo dos direitos sociais e humanos, das políticas sociais, de sua 
rede de serviços e da legislação social. 
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36ª QUESTÃO. Com base na Resolução nº 533, de 29 de setembro de 2008, do Conselho 

Federal de Serviço Social, no que se refere à supervisão direta de estágio em Serviço 

Social, analise as afirmativas a seguir, empregando (V) para as verdadeiras e (F) para as 

falsas: 

(       ) A supervisão direta de estágio em Serviço Social é atividade privativa do assistente 

social, em pleno gozo dos seus direitos profissionais e devidamente inscrito no Conselho 

Regional de Serviço Social de sua área de ação. 

(       ) A responsabilidade ética e técnica da supervisão direta é exclusiva do supervisor 

acadêmico. 

(       ) A supervisão direta de estágio em Serviço Social deve ser realizada por assistente 

social do quadro de pessoal da instituição em que ocorre o estágio, na mesma instituição e 

no mesmo local onde o estagiário executa suas atividades de aprendizado. 

(       ) A supervisão direta de estágio em Serviço Social estabelece-se na relação entre uma 

unidade acadêmica e uma instituição pública ou privada que recebe o estudante. 

A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é: 

A) V, F, V, V.  

B) F, F, V, F. 

C) V, F, V, V. 

D) V, V, F, F. 

E) F, V, F, F. 

 

 
37ª QUESTÃO. Segundo Netto (2009), o principal modo para qualificar o exercício 

profissional do assistente social é 

A) compreender o peso da herança conservadora no Serviço Social em todo o mundo, e 
particularmente no Brasil, além do desgaste que significou para a massa da população 
a política cultural e educacional da ditadura. 

B) democratizar os resultados das investigações conduzidas por aqueles que estão 
alocados no espaço específico da pesquisa. 

C) desenvolver uma atitude investigativa, ou seja, o assistente social deve acompanhar os 
avanços dos conhecimentos pertinentes ao seu campo de trabalho, bem como procurar 
conhecer concretamente a realidade da sua área particular de trabalho. 

D) conhecer a natureza de classe do Estado brasileiro e a estrutura social e política 
brasileira. 

E) articular com os demais trabalhadores que compõem a equipe interprofissional, visando 
à produção coletiva de conhecimentos sobre o espaço sócio-ocupacional. 
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38ª QUESTÃO. Sobre a caracterização da nova morfologia do trabalho e seus reflexos no 

Serviço Social, analise as afirmativas a seguir, empregando (V) para as verdadeiras e (F) 

para as falsas: 

(       ) A chamada nova morfologia do trabalho é um processo abrangente e complexo que 

atinge a totalidade da força de trabalho, as relações de trabalho no espaço estatal das 

políticas sociais e, portanto, o trabalho de assistentes sociais. 

(       ) A nova morfologia do trabalho não modifica as competências e atribuições 

profissionais de assistentes sociais, alterando apenas as formas de contratação, que 

passam a ser viabilizadas majoritariamente por meio dos contratos de prestação de serviços 

e das parcerias, além das PJs (personalidades jurídicas), cuja relação de trabalho é pautada 

por um contrato de natureza mercantil ou comercial. 

(       ) O tripé terceirização, flexibilização e precarização é a expressão emblemática que 

tipifica a nova morfologia do trabalho em tempos de profunda degradação nas suas formas 

de realização. Esse tripé está presente nos diferentes espaços ocupacionais em que se 

inserem os assistentes sociais e os demais profissionais. 

(       ) No âmbito do mercado de trabalho para assistentes sociais, diferentes formas de 

terceirização vêm sendo observadas: ampliam-se os processos de terceirização de 

assistentes sociais para a prestação de serviços individuais em organizações não 

governamentais, em empresas de serviços ou de assessoria e em cooperativas de 

trabalhadores para a prestação de serviços a governos, especialmente em âmbito local, 

configurando-se o exercício profissional autônomo, temporário, por projeto ou por tarefa. 

(       ) Associada à flexibilização dos vínculos contratuais e à privatização dos serviços 

públicos, a terceirização promove alta rotatividade de profissionais, interfere negativamente 

na qualidade dos serviços prestados e prejudica a vida e a saúde desses trabalhadores, 

dificultando a organização coletiva e a definição de pautas comuns, considerando-se a 

heterogeneidade desse coletivo. 

A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é: 

A) V, F, V, F, V. 

B) F, F, V, V, F. 

C) V, V, F, F, F. 

D) V, V, F, V, V. 

E) V, F, V, V, V. 
 

39ª QUESTÃO. Conforme o §1º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), a avaliação da deficiência, quando 

necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e 

NÃO considerará  

A) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. 

B) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 

C) a limitação no desempenho de atividades.  

D) o desenho universal. 

E) a restrição de participação. 
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40ª QUESTÃO. Sobre o trabalho do assistente social no combate à desigualdade e ao 

preconceito contra pessoas com deficiência (Conselho Federal de Serviço Social, 2019), 

analise as afirmativas a seguir, empregando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas: 

(       ) As avaliações sociais da deficiência, feitas pelos assistentes sociais no âmbito da 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, foram relevantes 
para permitir o acesso da pessoa com deficiência ao Benefício da Prestação Continuada e 
às aposentadorias por idade e/ou por tempo de contribuição, previstos nas respectivas 
normativas de origem. 

(       ) Dois pontos centrais perpassam o trabalho do assistente social no combate ao 

preconceito contra a pessoa com deficiência: i) sua relação direta com a questão social e 
com a desigualdade social inerente ao modo de produção capitalista; e ii) a importância de 
reflexões críticas acerca da direção sociopolítica do trabalho profissional no cotidiano. 

(       ) O modelo biomédico compreende a deficiência como corpo anormal, para o qual 

cabe cura ou reabilitação, a fim de que volte a ser produtivo ou segregado nas instituições. 
Logo, o foco não se situa na adequação do contexto social para a participação da pessoa 
com deficiência e para a manifestação das potencialidades das diferenças humanas, mas 
sim em sua adaptação à vida tida como normal. 

(       ) Os assistentes sociais têm conseguido imprimir protagonismo na defesa da 

prevalência do direito da pessoa com deficiência em escolher e usufruir com autonomia das 
dimensões de convívio familiar, social e comunitário. 

(       ) O trabalho profissional do assistente social tem contribuído para a construção de 

ações intersetoriais nas e entre as unidades de atendimento das políticas sociais da 
seguridade social, que impactam diretamente na proteção social das pessoas com 
deficiência, contribuindo para a maximização da inclusão/permanência dessas pessoas no 
mercado de trabalho e para a defesa do seu acesso a bens e serviços elementares à vida. 

A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é: 

A) V, V, F, V, V. 

B) F, F, V, V, F. 

C) V, F, V, F, V. 

D) V, V, F, F, F. 

E) V, F, V, V, V. 
 

 

 


